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BAB 1
RUANG LINGKUP, MAKNA SEJARAH DAKWAH

Pengertian Sejarah Dakwah
“Sejarah Dakwah”berasal daridu kata yaitu”sejarah” dan “dakwah”.sejarah berasal dari 
bahasa Arab “Syajarah” yang berarti pohon.Dalam bahasa Arab “Sejarah” disebut 
“taraikh” yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu.
Kini kata “sejarah” history, dan taraikh telah mengandung arti khusus yaitu”masa lampau 
umat manusian.”
Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari kata da,a, yad,u, da,watan.kata da,a 
mengandung arti menyeru , memanggil, dan mengajak.Dakwah,artinya seruan, panggilan, 
Dengan demikian sejarah dakwah dapat diartikn sebagai peristiwa masa lampau umata 
manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat manusia kepada 
islam serta bagaimana reaksi umata yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi 
setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung.
Ruang Lingkup Sejarah Dakwah

Pembtasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan 
dakwah islam dimulai.Ada dua pendapat besar mengenai permulan dakwah :

1. Penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah 
SAW.Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah islamiah, bahwa islam 
adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW.

2. Peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan 
rasul.pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah islamiah, bahwa dakwah 
para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh Rasul telah menyampaikan islam dalam arti yang 
luas.
Bagi peneliti yang berpendapat bahwa “sejarah dakwah” islam dimulai sejak adanya Rasul, 
mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh,As. Alasannya adalah karena Nuh 
merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Qur,an tentang aktivitas dakwah.
Berdasarkan dua pendapat, maka bahasan mata kuliah “Sejarah Dakwah”seharusnya dapat 
dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak NabiNuh as.”sejak dakwah dunia islam 
modern”.
Sedangkan aspek kesejarahan yang dipotret adalah aktivitas umat dalam memenuhi 
perintah Allah SWT. Unutuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan 
tranformasi sosial budaya, memelihar agama, dan mempertahankannya dari serangan 
musuh-musuh Islam.Ssejarah islam juga memeotret bagaimanperjuangan menegakkan 
agama dalam rentang masa yang begitu panjang ini pasang surut.

Kedudukan Dan Fungsi Sejarah Dakwah
Fungsi Mempelajari sejarah dakwah antara lain:



3 | P a g e  
 

1. Untuk mengetahui bagaimana starategi perjuanganpara Rasul dan kegigihan mereka dalam 
menyebarkan dakwah tauhid.

2. Mengindentifikasi penyakit umat setiapa zaman dan bagaimana mencarijalan keluar dari 
penyakit tersebut.

3. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermindari sejarah yang benar.
4. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa.
5. Untuk memupuk semangat perjuang para da,i.
6. Mengtahui sejauh mana dakwah islam telah memengaruhi dan merombak jalannya 

sejarah,atau berhasil menciptakan realitas sosiokultarl baru.
7. Memprediksi apa yang bakal terjadi dengan islam di masa mendatang dala rangka penataan 

kehidupan masyarakat baru.

Sekilas Tentang Sejarah Dakwah Dalam Al-Qur,an
Dalam Al-Qur,an baya kisah yan di ceritakan yang penuh “ibrah”.Sejarah dalam Al-Qur,an 
adalah sejarah yang mengungkap tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak 
pernah berubah.Al-Qur,an selalu mengungkappertarungan antara hak da batil, yang pada 
akhirnya kemenangn akan selalau berada pada pihak yang selalu membela kebenaran.
Al-Qur,an juga menguba persepsi manusia tentang kemenangan yang lebh diartikan dengan 
kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia.Kemenangan menurut Al-Qur,an 
adalah kemenangan memperthankan keistikamahan dan ketegaran prinsip tauhid samapai 
ajal menjemput.
Kadang-kadang Allah mengungkapakan cerita tersebut dengan redaksi siangkat, dalam 
waktu yang lain diungkap dengan redaksi sedang dang kadang-kadang denga redaksi yang 
panjang.Tujunnya adalah agar sunatullah tersebut kemenangan asli di tangan pejuang 
kebenaran, tertanam kokoh di dalam diri dan terhujam di dalam hati, sehingga keputusn 
tidak mendapatkan celah untuk menyelinap masuk ke hati para da,i dan reformasi.Al-
Qur,an sering menghibur Nabi Muhammad SAW,dengan sejarah Nabi sebelum beliau.

Jika Allah telah mendididk Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya,maka 
penerus dakwah hari ini seharunya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari 
dakwah mereka
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BAB 2

ARAB PRA ISLAM

Sumber Peradaban Pertama PENYELIDIKAN mengenai sejarah peradaban manusia dan
dari mana pula asal-usulnya, sebenarnya masih ada hubungannya dengan zaman kita 
sekarang ini. Penyelidikan demikian sudah lama menetapkan, bahwa sumber peradaban itu 
sejak lebih dari enam ribu tahun yang lalu adalah Mesir. Zaman sebelum itu dimasukkan 
orang kedalam kategori pra-sejarah. Oleh karena itu sukar sekali akan sampai kepada suatu 
penemuan yang ilmiah. Sarjana-sarjana ahli purbakala (arkelogi) kini kembali mengadakan 
penggalian-penggalian di Irak dan Suria dengan maksud mempelajari soal-soal peradaban 
Asiria dan Funisia serta menentukan zaman permulaan daripada kedua macam peradaban 
itu: adakah ia mendahului peradaban Mesir masa Firaun dan sekaligus mempengaruhinya, 
ataukah ia menyusul masa itu dan terpengaruh karenanya? 

Apapun juga yang telah diperoleh sarjana-sarjana arkelogi dalam bidang sejarah itu, 
samasekali tidak akan mengubah sesuatu dari kenyataan yang sebenarnya, yang dalam 
penggalian benda-benda kuno Tiongkok dan Timur Jauh belum memperlihatkan hasil yang 
berlawanan. Kenyataan ini ialah bahwa sumber peradaban pertama - baik di Mesir, Funisia 
atau Asiria - ada hubungannya dengan Laut Tengah; dan bahwa Mesir adalah pusat yang 
paling menonjol membawa peradaban pertama itu ke Yunani atau Rumawi, dan bahwa 
peradaban dunia sekarang, masa hidup kita sekarang ini, masih erat sekali hubungannya 
dengan peradaban pertama itu. 

Apa yang pernah diperlihatkan oleh Timur Jauh dalam penyelidikam tentang sejarah 
peradaban, tidak pernah memberi pengaruh yang jelas terhadap pengembangan peradaban-
peradaban Fira'un, Asiria atau Yunani, juga tidak pernah mengubah tujuan dan 
perkembangan peradaban-peradaban tersebut. Hal ini baru terjadi sesudah ada akulturasi 
dan saling-hubungan dengan peradaban Islam. Di sinilah proses saling pengaruh-
mempengaruhi itu terjadi, proses asimilasi yang sudah sedemikian rupa, sehingga 
pengaruhnya terdapat pada peradaban dunia yang menjadi pegangan umat manusia dewasa 
ini. 

Laut Tengah dan Laut Merah Peradaban-peradaban itu sudah begitu berkembang dan 
tersebar ke pantai-pantai Laut Tengah atau di sekitarnya, di Mesir, di Asiria dan Yunani 
sejak ribuan tahun yang lalu, yang sampai saat ini perkembangannya tetap dikagumi dunia: 
perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang pertanian, 
perdagangan, peperangan dan dalam segala bidang kegiatan manusia. Tetapi, semua 
peradaban itu, sumber dan pertumbuhannya, selalu berasal dari agama. Memang benar 
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bahwa sumber itu berbeda-beda antara kepercayaan trinitas Mesir Purba yang tergambar 
dalam Osiris, Isis dan Horus, yang memperlihatkan kesatuan dan penjelmaan hidup 
kembali di negerinya serta hubungan kekalnya hidup dari bapa kepada anak, dan antara 
paganisma Yunani dalam melukiskan kebenaran, kebaikan dan keindahan yang bersumber 
dan tumbuh dari gejala-gejala alam berdasarkan pancaindera; demikian sesudah itu timbul 
perbedaan-perbedaan yang dengan penggambaran semacam itu dalam pelbagai zaman 
kemunduran itu telah mengantarkannya ke dalam kehidupan duniawi. Akan tetapi sumber 
semua peradaban itu tetap membentuk perjalanan sejarah dunia, yang begitu kuat 
pengaruhnya sampai saat kita sekarang ini, sekalipun peradaban demikian hendak mencoba 
melepaskan diri dan melawan sumbernya sendiri itu dari zaman ke zaman. Siapa tahu, hal 
yang serupa kelak akan hidup kembali. 

Dalam lingkungan masyarakat ini, yang menyandarkan peradabannya sejak ribuan tahun 
kepada sumber agama, dalam lingkungan itulah dilahirkan para rasul yang membawa 
agama-agama yang kita kenal sampai saat ini. Di Mesir dilahirkan Musa, dan dalam 
pangkuan Firaun ia dibesarkan dan diasuh, dan di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka 
agama kerajaan itu ia mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasia alam. 

Agama-agama Kristen dan Majusi Setelah datang ijin Tuhan kepadanya supaya ia 
membimbing umat di tengah-tengah Firaun yang berkata kepada rakyatnya: "Akulah 
tuhanmu yang tertinggi" iapun berhadapan dengan Firaun sendiri dan tukang-tukang 
sihirnya, sehingga akhirnya terpaksa ia bersama-sama orang-orang Israil yang lain pindah 
ke Palestina. Dan di Palestina ini pula dilahirkan Isa, Ruh dan Firman Allah yang ditiupkan 
ke dalam diri Mariam. Setelah Tuhan menarik kembali Isa putera Mariam, murid-muridnya 
kemudian menyebarkan agama Nasrani yang dianjurkan Isa itu. Mereka dan pengikut-
pengikut mereka mengalami bermacam-macam penganiayaan. Kemudian setelah dengan 
kehendak Tuhan agama ini tersebar, datanglah Maharaja Rumawi yang menguasai dunia 
ketika itu, membawa panji agama Nasrani. Seluruh Kerajaan Rumawi kini telah menganut 
agama Isa. Tersebarlah agama ini di Mesir, di Syam (Suria-Libanon dan Palestina) dan 
Yunani, dan dari Mesir menyebar pula ke Ethiopia. Sesudah itu selama beberapa abad 
kekuasaan agama ini semakin kuat juga. Semua yang berada di bawah panji Kerajaan 
Rumawi dan yang ingin mengadakan persahabatan dan hubungan baik dengan Kerajaan ini, 
berada di bawah panji agama Masehi itu. 

Berhadapan dengan agama Masehi yang tersebar di bawah panji dan pengaruh Rumawi itu 
berdiri pula kekuasaan agama Majusi di Persia yang mendapat dukungan moril di Timur 
Jauh dan di India. Selama beberapa abad itu Asiria dan Mesir yang membentang sepanjang 
Funisia, telah merintangi terjadinya suatu pertarungan langsung antara kepercayaan dan 
peradaban Barat dengan Timur. Tetapi dengan masuknya Mesir dan Funisia ke dalam 
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lingkungan Masehi telah pula menghilangkan rintangan itu. Paham Masehi di Barat dan 
Majusi di Timur sekarang sudah berhadap-hadapan muka. Selama beberapa abad berturut-
turut, baik Barat maupun Timur, dengan hendak menghormati agamanya masing-masing, 
yang sedianya berhadapan dengan rintangan alam, kini telah berhadapan dengan rintangan 
moril, masing-masing merasa perlu dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan 
kepercayaannya, dan satu sama lain tidak saling mempengaruhi kepercayaan atau 
peradabannya, sekalipun peperangan antara mereka itu berlangsung terus-menerus sampai 
sekian lama. 

Bizantium Pewaris Rumawi Akan tetapi, sekalipun Persia telah dapat mengalahkan 
Rumawi dan dapat menguasai Syam dan Mesir dan sudah sampai pula di ambang pintu 
Bizantium, namun tak terpikir oleh raja-raja Persia akan menyebarkan agama Majusi atau 
menggantikan tempat agama Nasrani. Bahkan pihak yang kini berkuasa itu malahan 
menghormati kepercayaan orang yang dikuasainya. Rumah-rumah ibadat mereka yang 
sudah hancur akibat perang dibantu pula membangun kembali dan dibiarkan mereka bebas 
menjalankan upacara-upacara keagamaannya. Satu-satunya yang diperbuat pihak Persia 
dalam hal ini hanyalah mengambil Salib Besar dan dibawanya ke negerinya. Bilamana 
kelak kemenangan itu berganti berada di pihak Rumawi, Salib itupun diambilnya kembali 
dari tangan Persia. Dengan demikian peperangan rohani di Barat itu tetap di Barat dan di 
Timur tetap di Timur. Dengan demikian rintangan moril tadi sama pula dengan rintangan 
alam dan kedua kekuatan itu dari segi rohani tidak saling berbenturan. 

Keadaan serupa itu berlangsung terus sampai abad keenam. Dalam pada itu pertentangan 
antara Rumawi dengan Bizantium makin meruncing. Pihak Rumawi, yang benderanya 
berkibar di benua Eropa sampai ke Gaul dan Kelt di Inggris selama beberapa generasi dan 
selama zaman Julius Caesar yang dibanggakan dunia dan tetap dibanggakan, 
kemegahannya itu berangsur-angsur telah mulai surut, sampai akhirnya Bizantium 
memisahkan diri dengan kekuasaan sendiri pula, sebagai ahliwaris Kerajaan Rumawi yang 
menguasai dunia itu. Puncak keruntuhan Kerajaan Rumawi ialah tatkala pasukan Vandal 
yang buas itu datang menyerbunya dan mengambil kekuasaan pemerintahan di tangannya. 
Peristiwa ini telah menimbulkan bekas yang dalam pada agama Masehi yang tumbuh dalam 
pangkuan Kerajaan Rumawi. Mereka yang sudah beriman kepada Isa itu telah mengalami 
pengorbanan-pengorbanan besar, berada dalam ketakutan di bawah kekuasaan Vandal itu. 

Sekta-sekta Kristen dan Pertentangannya Mazhab-mazhab agama Masehi ini mulai pecah-
belah. Dari zaman ke zaman mazhab-mazhab itu telah terbagi-bagi ke dalam sekta-sekta 
dan golongan-golongan. Setiap golongan mempunyai pandangan dan dasar-dasar agama 
sendiri yang bertentangan dengan golongan lainnya. Pertentangan-pertentangan antara 
golongan-golongan satu sama lain karena perbedaan pandangan itu telah mengakibatkan 
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adanya permusuhan pribadi yang terbawa oleh karena moral dan jiwa yang sudah lemah, 
sehingga cepat sekali ia berada dalam ketakutan, mudah terlibat dalam fanatisma yang buta 
dan dalam kebekuan. Pada masa-masa itu, di antara golongan-golongan Masehi itu ada 
yang mengingkari bahwa Isa mempunyai jasad disamping bayangan yang tampak pada 
manusia; ada pula yang mempertautkan secara rohaniah antara jasad dan ruhnya 
sedemikian rupa sehingga memerlukan khayal dan pikiran yang begitu rumit untuk dapat 
menggambarkannya; dan disamping itu ada pula yang mau menyembah Mariam, sementara 
yang lain menolak pendapat bahwa ia tetap perawan sesudah melahirkan Almasih. 

Terjadinya pertentangan antara sesama pengikut-pengikut Isa itu adalah peristiwa yang 
biasa terjadi pada setiap umat dan zaman, apabila ia sedang mengalami kemunduran: 
soalnya hanya terbatas pada teori kata-kata dan bilangan saja, dan pada tiap kata dan tiap 
bilangan itu ditafsirkan pula dengan bermacam-macam arti, ditambah dengan rahasia-
rahasia, ditambah dengan warna-warni khayal yang sukar diterima akal dan hanya dapat 
dikunyah oleh perdebatan-perdebatan sophisma yang kaku saja. 

Salah seorang pendeta gereja berkata: "Seluruh penjuru kota itu diliputi oleh perdebatan. 
Orang dapat melihatnya dalam pasar-pasar, di tempat-tempat penjual pakaian, penukaran 
uang, pedagang makanan. Jika ada orang bermaksud hendak menukar sekeping emas, ia 
akan terlibat ke dalam suatu perdebatan tentang apa yang diciptakan dan apa yang bukan 
diciptakan. Kalau ada orang hendak menawar harga roti maka akan dijawabnya: Bapa lebih 
besar dari putera dan putera tunduk kepada Bapa. Bila ada orang yang bertanya tentang 
kolam mandi adakah airnya hangat, maka pelayannya akan segera menjawab: "Putera telah 
diciptakan dari yang tak ada." 

Tetapi kemunduran yang telah menimpa agama Masehi sehingga ia terpecah-belah ke 
dalam golongan-golongan dan sekta-sekta itu dari segi politik tidak begitu besar 
pengaruhnya terhadap Kerajaan Rumawi. Kerajaan itu tetap kuat dan kukuh. Golongan-
golongan itupun tetap hidup dibawah naungannya dengan tetap adanya semacam 
pertentangan tapi tidak sampai orang melibatkan diri kedalam polemik teologi atau sampai 
memasuki pertemuan-pertemuan semacam itu yang pernah diadakan guna memecahkan 
sesuatu masalah. Suatu keputusan yang pernah diambil oleh suatu golongan tidak sampai 
mengikat golongan yang lain. Dan Kerajaanpun telah pula melindungi semua golongan itu 
dan memberi kebebasan kepada mereka mengadakan polemik, yang sebenarnya telah 
menambah kuatnya kekuasaan Kerajaan dalam bidang administrasi tanpa mengurangi 
penghormatannya kepada agama. Setiap golongan jadinya bergantung kepada belas kasihan 
penguasa, bahkan ada dugaan bahwa golongan itu menggantungkan diri kepada adanya 
pengakuan pihak yang berkuasa itu. 
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Majusi Persia di Jazirah Arab Sikap saling menyesuaikan diri di bawah naungan Imperium 
itu itulah pula yang menyebabkan penyebaran agama Masehi tetap berjalan dan dapat 
diteruskan dari Mesir dibawah Rumawi sampai ke Ethiopia yang merdeka tapi masih dalam 
lingkungan persahabatan dengan Rumawi. Dengan demikian ia mempunyai kedudukan 
yang sama kuat di sepanjang Laut Merah seperti di sekitar Laut Tengah itu. Dari wilayah 
Syam ia menyeberang ke Palestina. Penduduk Palestina dan penduduk Arab Ghassan yang 
pindah ke sana telah pula menganut agama itu, sampai ke pantai Furat, penduduk Hira, 
Lakhmid dan Mundhir yang berpindah dari pedalaman sahara yang tandus ke daerah-
daerah subur juga demikian, yang selanjutnya mereka tinggal di daerah itu beberapa lama 
untuk kemudian hidup di bawah kekuasaan Persia Majusi. 

Dalam pada itu kehidupan Majusi di Persia telah pula mengalami kemunduran seperti 
agama Masehi dalam Imperium Rumawi. Kalau dalam agama Majusi menyembah api itu 
merupakan gejala yang paling menonjol, maka yang berkenaan dengan dewa kebaikan dan 
kejahatan pengikut-pengikutnya telah berpecah-belah juga menjadi golongan-golongan dan 
sekta-sekta pula. Tapi disini bukan tempatnya menguraikan semua itu. Sungguhpun begitu 
kekuasaan politik Persia tetap kuat juga. Polemik keagamaan tentang lukisan dewa serta 
adanya pemikiran bebas yang tergambar dibalik lukisan itu, tidaklah mempengaruhinya. 
Golongan-golongan agama yang berbeda-beda itu semua berlindung di bawah raja Persia. 
Dan yang lebih memperkuat pertentangan itu ialah karena memang sengaja digunakan 
sebagai suatu cara supaya satu dengan yang lain saling berpukulan, atas dasar kekuatiran, 
bila salah satunya menjadi kuat, maka Raja atau salah satu golongan itu akan memikul 
akibatnya. 

Antara Dua Kekuatan Kedua kekuatan yang sekarang sedang berhadap-hadapan itu ialah: 
kekuatan Kristen dan kekuatan Majusi, kekuatan Barat berhadapan dengan kekuatan Timur. 
Bersamaan dengan itu kekuasaan-kekuasaan kecil yang berada di bawah pengaruh kedua 
kekuatan itu, pada awal abad keenam berada di sekitar jazirah Arab. Kedua kekuatan itu 
masing-masing mempunyai hasrat ekspansi dan penjajahan. Pemuka-pemuka kedua agama 
itu masing-masing berusaha sekuat tenaga akan menyebarkan agamanya ke atas 
kepercayaan agama lain yang sudah dianutnya. Sungguhpun demikian jazirah itu tetap 
seperti sebuah oasis yang kekar tak sampai terjamah oleh peperangan, kecuali pada 
beberapa tempat di bagian pinggir saja, juga tak sampai terjamah oleh penyebaran agama-
agama Masehi atau Majusi, kecuali sebagian kecil saja pada beberapa kabilah. Gejala 
demikian ini dalam sejarah kadang tampak aneh kalau tidak kita lihat letak dan iklim 
jazirah itu serta pengaruh keduanya terhadap kehidupan penduduknya, dalam aneka macam 
perbedaan dan persamaan serta kecenderungan hidup mereka masing-masing. 



9 | P a g e  
 

Letak Geografis Semenanjung Arab Jazirah Arab bentuknya memanjang dan tidak 
parallelogram. Ke sebelah utara Palestina dan padang Syam, ke sebelah timur Hira, Dijla 
(Tigris), Furat (Euphrates) dan Teluk Persia, ke sebelah selatan Samudera Indonesia dan 
Teluk Aden, sedang ke sebelah barat Laut Merah. Jadi, dari sebelah barat dan selatan 
daerah ini dilingkungi lautan, dari utara padang sahara dan dari timur padang sahara dan 
Teluk Persia. Akan tetapi bukan rintangan itu saja yang telah melindunginya dari serangan 
dan penyerbuan penjajahan dan penyebaran agama, melainkan juga karena jaraknya yang 
berjauh-jauhan. Panjang semenanjung itu melebihi seribu kilometer, demikian juga luasnya 
sampai seribu kilometer pula. Dan yang lebih-lebih lagi melindunginya ialah tandusnya 
daerah ini yang luar biasa hingga semua penjajah merasa enggan melihatnya. Dalam daerah 
yang seluas itu sebuah sungaipun tak ada. Musim hujan yang akan dapat dijadikan 
pegangan dalam mengatur sesuatu usaha juga tidak menentu. Kecuali daerah Yaman yang 
terletak di sebelah selatan yang sangat subur tanahnya dan cukup banyak hujan turun, 
wilayah Arab lainnya terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, lembah-lembah tandus 
serta alam yang gersang. Tak mudah orang akan dapat tinggal menetap atau akan 
memperoleh kemajuan. Sama sekali hidup di daerah itu tidak menarik selain hidup 
mengembara terus-menerus dengan mempergunakan unta sebagai kapalnya di tengah-
tengah lautan padang pasir itu, sambil mencari padang hijau untuk makanan ternaknya, 
beristirahat sebentar sambil menunggu ternak itu menghabiskan makanannya, sesudah itu 
berangkat lagi mencari padang hijau baru di tempat lain. Tempat-tempat beternak yang 
dicari oleh orang-orang badwi jazirah biasanya di sekitar mata air yang menyumber dari 
bekas air hujan, air hujan yang turun dari celah-celah batu di daerah itu. Dari situlah 
tumbuhnya padang hijau yang terserak di sana-sini dalam wahah-wahah yang berada di 
sekitar mata air. 

Raja Sahara Sudah wajar sekali dalam wilayah demikian itu, yang seperti Sahara Afrika 
Raya yang luas, tak ada orang yang dapat hidup menetap, dan cara hidup manusia yang 
biasapun tidak pula dikenal. Juga sudah biasa bila orang yang tinggal di daerah itu tidak 
lebih maksudnya hanya sekadar menjelajahinya dan menyelamatkan diri saja, kecuali di 
tempat-tempat yang tak seberapa, yang masih ditumbuhi rumput dan tempat beternak. Juga 
sudah sewajarnya pula tempat-tempat itu tetap tak dikenal karena sedikitnya orang yang 
mau mengembara dan mau menjelajahi daerah itu. Praktis orang zaman dahulu tidak 
mengenal jazirah Arab, selain Yaman. Hanya saja letaknya itu telah dapat menyelamatkan 
dari pengasingan dan penghuninyapun dapat bertahan diri. 

Lalu-Lintas Kafilah Pada masa itu orang belum merasa begitu aman mengarungi lautan 
guna mengangkut barang dagangan atau mengadakan pelayaran. Dari peribahasa Arab yang 
dapat kita lihat sekarang menunjukkan, bahwa ketakutan orang menghadapi laut sama 
seperti dalam menghadapi maut. Tetapi, bagaimanapun juga untuk mengangkut barang 



10 | P a g e  
 

dagangan itu harus ada jalan lain selain mengarungi bahaya maut itu. Yang paling penting 
transpor perdagangan masa itu ialah antara Timur dan Barat: antara Rumawi dan 
sekitarnya, serta India dan sekitarnya. Jazirah Arab masa itu merupakan daerah lalu-lintas 
perdagangan yang diseberanginya melalui Mesir atau melalui Teluk Persia, lewat terusan 
yang terletak di mulut Teluk Persia itu. Sudah tentu wajar sekali bilamana penduduk 
pedalaman jazirah Arab itu menjadi raja sahara, sama halnya seperti pelaut-pelaut pada 
masa-masa berikutnya yang daerahnya lebih banyak dikuasai air daripada daratan, menjadi 
raja laut. Dan sudah wajar pula bilamana raja-raja padang pasir itu mengenal seluk-beluk 
jalan para kafilah sampai ke tempat-tempat yang berbahaya, sama halnya seperti para 
pelaut, mereka sudah mengenal garis-garis perjalanan kapal sampai sejauh-jauhnya. "Jalan 
kafilah itu bukan dibiarkan begitu saja," kata Heeren, "tetapi sudah menjadi tempat yang 
tetap mereka lalui. Di daerah padang pasir yang luas itu, yang biasa dilalui oleh para 
kafilah, alam telah memberikan tempat-tempat tertentu kepada mereka, terpencar-pencar di 
daerah tandus, yang kelak menjadi tempat mereka beristirahat. Di tempat itu, di bawah 
naungan pohon-pohon kurma dan di tepi air tawar yang mengalir di sekitarnya, seorang 
pedagang dengan binatang bebannya dapat menghilangkan haus dahaga sesudah perjalanan 
yang melelahkan itu. Tempat-tempat peristirahatan itu juga telah menjadi gudang 
perdagangan mereka, dan yang sebagian lagi dipakai sebagai tempat penyembahan, tempat 
ia meminta perlindungan atas barang dagangannya atau meminta pertolongan dari tempat 
itu."1 

Lingkungan jazirah itu penuh dengan jalan kafilah. Yang penting di antaranya ada dua. 
Yang sebuah berbatasan dengan Teluk Persia, Sungai Dijla, bertemu dengan padang Syam 
dan Palestina. Pantas jugalah kalau batas daerah-daerah sebelah timur yang berdekatan itu 
diberi nama Jalan Timur. Sedang yang sebuah lagi berbatasan dengan Laut Merah; dan 
karena itu diberi nama Jalan Barat. Melalui dua jalan inilah produksi barang-barang di 
Barat diangkut ke Timur dan barang-barang di Timur diangkut ke Barat. Dengan demikian 
daerah pedalaman itu mendapatkan kemakmurannya. 

Akan tetapi itu tidak menambah pengetahuan pihak Barat tentang negeri-negeri yang telah 
dilalui perdagangan mereka itu. Karena sukarnya menempuh daerah-daerah itu, baik pihak 
Barat maupun pihak Timur sedikit sekali yang mau mengarunginya - kecuali bagi mereka 
yang sudah biasa sejak masa mudanya. Sedang mereka yang berani secara untung-untungan 
mempertaruhkan nyawa banyak yang hilang secara sia-sia di tengah-tengah padang tandus 
itu. Bagi orang yang sudah biasa hidup mewah di kota, tidak akan tahan menempuh 
gunung-gunung tandus yang memisahkan Tihama dari pantai Laut Merah dengan suatu 
daerah yang sempit itu. Kalaupun pada waktu itu ada juga orang yang sampai ke tempat 
tersebut - yang hanya mengenal unta sebagai kendaraan - ia akan mendaki celah-celah 
pegunungan yang akhirnya akan menyeberang sampai ke dataran tinggi Najd yang penuh 
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dengan padang pasir. Orang yang sudah biasa hidup dalam sistem politik yang teratur dan 
dapat menjamin segala kepuasannya akan terasa berat sekali hidup dalam suasana 
pedalaman yang tidak mengenal tata-tertib kenegaraan. Setiap kabilah, atau setiap keluarga, 
bahkan setiap pribadipun tidak mempunyai suatu sistiem hubungan dengan pihak lain 
selain ikatan keluarga atau kabilah atau ikatan sumpah setia kawan atau sistem jiwar 
(perlindungan bertetangga) yang biasa diminta oleh pihak yang lemah kepada yang lebih 
kuat. 

Pada setiap zaman tata-hidup bangsa-bangsa pedalaman itu memang berbeda dengan 
kehidupan di kota-kota. Ia sudah puas dengan cara hidup saling mengadakan pembalasan, 
melawan permusuhan dengan permusuhan, menindas yang lemah yang tidak mempunyai 
pelindung. Keadaan semacam ini tidak menarik perhatian orang untuk membuat 
penyelidikan yang lebih dalam. Oleh karena itu daerah Semenanjung ini tetap tidak dikenal 
dunia pada waktu itu. Dan barulah kemudian - sesudah Muhammad s.a.w. lahir di tempat
tersebut - orang mulai mengenal sejarahnya dari berita-berita yang dibawa orang dari 
tempat itu, dan daerah yang tadinya sama sekali tertutup itu sekarang sudah mulai dikenal 
dunia. 

Yaman dan Peradabannya Tak ada yang dikenal dunia tentang negeri-negeri Arab itu selain 
Yaman dan tetangga-tetangganya yang berbatasan dengan Teluk Persia. Hal ini bukan 
karena hanya disebabkan oleh adanya perbatasan Teluk Persia dan Samudera Indonesia 
saja, tetapi lebih-lebih disebabkan oleh - tidak seperti jazirah-jazirah lain - gurun sahara 
yang tandus. Dunia tidak tertarik, negara yang akan bersahabatpun tidak merasa akan 
mendapat keuntungan dan pihak penjajah juga tidak punya kepentingan. Sebaliknya, daerah 
Yaman tanahnya subur, hujan turun secara teratur pada setiap musim. Ia menjadi negeri 
peradaban yang kuat, dengan kota-kota yang makmur dan tempat-tempat beribadat yang 
kuat sepanjang masa. Penduduk jazirah ini terdiri dari suku bangsa Himyar, suatu suku 
bangsa yang cerdas dan berpengetahuan luas. Air hujan yang menyirami bumi ini mengalir 
habis menyusuri tanah terjal sampai ke laut. Mereka membuat Bendungan Ma'rib yang 
dapat menampung arus air hujan sesuai dengan syarat-syarat peradaban yang berlaku. 

Sebelum di bangunnya bendungan ini , air hujan yang deras terjun dari pegunungan Yaman 
yang tinggi-tinggi itu, menyusur turun ke lembah-lembah yang terletak di sebelah timur 
kota Ma'rib. Mula-mula air turun melalui celah-celah dua buah gunung yang terletak di 
kanan-kiri lembah ini, memisahkan satu sama lain seluas kira-kira 400 meter. Apabila 
sudah sampai di Ma'rib air itu menyebar ke dalam lembah demikian rupa sehingga hilang 
terserap seperti di bendungan-bendungan Hulu Sungai Nil. Berkat pengetahuan dan 
kecerdasan yang ada pada penduduk Yaman itu, mereka membangun sebuah bendungan, 
yaitu Bendungan Ma'rib. Bendungan ini dibangun daripada batu di ujung lembah yang 
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sempit, lalu dibuatnya celah-celah guna memungkinkan adanya distribusi air ke tempat-
tempat yang mereka kehendaki dan dengan demikian tanah mereka bertambah subur. 

Peninggalan-peninggalan peradaban Himyar di Yaman yang pernah diselidiki - dan sampai 
sekarang penyelidikan itu masih diteruskan -menunjukkan, bahwa peradaban mereka pada 
suatu saat memang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, juga sejarahpun menunjukkan 
bahwa Yaman pernah pula mengalami bencana. 

Judaisma dan Kristen di Yaman Sungguhpun begitu peradaban yang dihasilkan dari 
kesuburan negerinya serta penduduknya yang menetap menimbulkan gangguan juga dalam 
lingkungan jazirah itu. Raja-raja Yaman kadang dari keluarga Himyar yang sudah turun-
temurun, kadang juga dari kalangan rakyat Himyar sampai pada waktu Dhu Nuwas al-
Himyari berkuasa. Dhu Nuwas sendiri condong sekali kepada agama Musa (Yudaisma), 
dan tidak menyukai penyembahan berhala yang telah menimpa bangsanya. Ia belajar agama 
ini dari orang-orang Yahudi yang pindah dan menetap di Yaman. Dhu Nuwas inilah yang 
disebut-sebut oleh ahli-ahli sejarah, yang termasuk dalam kisah "orang-orang yang 
membuat parit," dan menyebabkan turunnya ayat: "Binasalah orang-orang yang telah 
membuat parit. Api yang penuh bahan bakar. Ketika mereka duduk di tempat itu. Dan apa 
yang dilakukan orang-orang beriman itu mereka menyaksikan. Mereka menyiksa orang-
orang itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Mulia dan Terpuji." 
(Qur'an 85:4-8) 

Cerita ini ringkasnya ialah bahwa ada seorang pengikut Nabi Isa yang saleh bernama 
Phemion telah pindah dari Kerajaan Rumawi ke Najran. Karena orang ini baik sekali, 
penduduk kota itu banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga jumlah mereka makin lama 
makin bertambah juga. Setelah berita itu sampai kepada Dhu Nuwas, ia pergi ke Najran dan 
dimintanya kepada penduduk supaya mereka masuk agama Yahudi, kalau tidak akan 
dibunuh. Karena mereka menolak, maka digalilah sebuah parit dan dipasang api di 
dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu dan yang tidak mati karena api, 
dibunuhnya kemudian dengan pedang atau dibikin cacat. Menurut beberapa buku sejarah 
korban pembunuhan itu mencapai duapuluh ribu orang. Salah seorang di antaranya dapat 
lolos dari maut dan dari tangan Dhu Nuwas, ia lari ke Rumawi dan meminta bantuan Kaisar 
Yustinianus atas perbuatan Dhu Nuwas itu. Oleh karena letak Kerajaan Rumawi ini jauh 
dari Yaman, Kaisar itu menulis surat kepada Najasyi (Negus) supaya mengadakan 
pembalasan terhadap raja Yaman. Pada waktu itu [abad ke-6] Abisinia yang dipimpin oleh 
Najasyi sedang berada dalam puncak kemegahannya. Perdagangan yang luas melalui laut 
disertai oleh armada yang kuat2 dapat menancapkan pengaruhnya sampai sejauh-jauhnya. 
Pada waktu itu ia menjadi sekutu Imperium Rumawi Timur dan yang memegang panji 
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Kristen di Laut Merah, sedang Kerajaan Rumawi Timur sendiri menguasainya di bagian 
Laut Tengah. 

Setelah surat Kaisar sampai ke tangan Najasyi, ia mengirimkan bersama orang Yaman itu -
yang membawa surat - sepasukan tentara di bawah pimpinan Aryat (Harith) dan Abraha al-
Asyram salah seorang prajuritnya. Aryat menyerbu Kerajaan Yaman atas nama penguasa 
Abisinia. Ia memerintah Yaman ini sampai ia dibunuh oleh Abraha yang kemudian
menggantikan kedudukannya. Abraha inilah yang memimpin pasukan gajah, dan dia yang 
kemudian menyerbu Mekah guna menghancurkan Ka'bah tetapi gagal, seperti yang akan 
terlihat nanti dalam pasal berikut. Anak-anak Abraha kemudian menguasai Yaman dengan 
tindakan sewenang-wenang. Melihat bencana yang begitu lama menimpa penduduk, Saif 
bin Dhi Yazan pergi hendak menemui Maharaja Rumawi. Ia mengadukan hal itu 
kepadanya dan memintanya supaya mengirimkan penguasa lain dan Rumawi ke Yaman. 
Tetapi karena adanya perjanjian persekutuan antara Kaisar Yustinianus dengan Najasyi 
tidak mungkin ia dapat memenuhi permintaan Saif bin Dhi Yazan itu. Oleh karena itu Saif 
meninggalkan Kaisar dan pergi menemui Nu'man bin'l-Mundhir selaku Gubernur yang 
diangkat oleh Kisra untuk daerah Hira dan sekitarnya di Irak.3 

Nu'man dan Saif bin Dhi Yazan bersama-sama datang menghadap Kisra Parvez. Waktu itu 
ia sedang duduk dalam Ruangan Resepsi (Iwan Kisra) yang megah dihiasi oleh lukisan-
lukisan bimasakti pada bagian tahta itu. Di tempat musim dinginnya bagian ini dikelilingi 
dengan tabir-tabir dari bulu binatang yang mewah sekali. Di tengah-tengah itu 
bergantungan lampu-lampu kendil terbuat daripada perak dan emas dan diisi penuh dengan 
air tawar. Di atas tahta itulah terletak mahkotanya yang besar berhiaskan batu delima, 
kristal dan mutiara bertali emas dan perak, tergantung dengan rantai dari emas pula. Ia 
sendiri memakai pakaian serba emas. Setiap orang yang memasuki tempat itu akan merasa 
terpesona oleh kemegahannya. Demikian juga halnya dengan Saif bin Dhi Yazan. 

Kisra menanyakan maksud kedatangannya itu dan Saifpun bercerita tentang kekejaman 
Abisinia di Yaman. Sungguhpun pada mulanya Kisra Parvez ragu-ragu, tetapi kemudian ia 
mengirimkan juga pasukannya di bawah pimpinan Wahraz (Syahrvaraz?), salah seorang 
keluarga ningrat Persia yang paling berani. Persia telah mendapat kemenangan dan orang-
orang Abisinia dapat diusir dari Yaman yang sudah didudukinya selama 72 tahun itu. 

Sejak itulah Yaman berada di bawah kekuasaan Persia, dan ketika Islam lahir seluruh 
daerah Arab itu berada dalam naungan agama baru ini. 

Akan tetapi orang-orang asing yang telah menguasai Yaman itu tidak langsung di bawah 
kekuasaan Raja Persia. Terutama hal itu terjadi setelah Syirawih (Shiruya Kavadh II) 
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membunuh ayahnya, Kisra Parvez, dan dia sendiri menduduki takhta. Ia membayangkan -
dengan pikirannya yang picik itu bahwa dunia dapat dikendalikan sekehendaknya dan 
bahwa kerajaannya membantu memenuhi kehendaknya yang sudah hanyut dalam hidup 
kesenangan itu. Masalah-masalah kerajaan banyak sekali yang tidak mendapat perhatian 
karena dia sudah mengikuti nafsunya sendiri. Ia pergi memburu dalam suatu kemewahan 
yang belum pernah terjadi Ia berangkat diiringi oleh pemuda-pemuda ningrat berpakaian 
merah, kuning dan lembayung, dikelilingi oleh pengiring-pengiring yang membawa burung 
elang dan harimau yang sudah dijinakkan dan ditutup moncongnya; oleh budak-budak yang 
membawa wangi-wangian, oleh pengusir-pengusir lalat dan pemain-pemain musik. Supaya 
merasa dirinya dalam suasana musim semi sekalipun sebenarnya dalam musim dingin yang 
berat, ia beserta rombongannya duduk di atas permadani yang lebar dilukis dengan lorong-
lorong, ladang dan kebun yang ditanami bunga-bungaan aneka warna, dan dilatarbelakangi 
oleh semak-semak, hutan hijau serta sungai-sungai berwarna perak. 

Tetapi sungguhpun Syirawih begitu jauh mengikuti kesenangannya, kerajaan Persia tetap 
dapat mempertahankan kemegahannya, dan tetap merupakan lawan yang kuat terhadap 
kekuasaan Bizantium dan penyebaran Kristen. Sekalipun dengan naik tahtanya Syirawih ini 
telah mengurangi kejayaan kerajaannya, ia telah memberi kesempatan kepada kaum 
Muslimin memasuki negerinya dan menyebarkan Islam. 

Yaman yang telah dijadikan gelanggang pertentangan sejak abad ke-4 itu sebenarnya telah 
meninggalkan bekas yang dalam sekali dalam sejarah Semenanjung Arab dari segi 
pembagian penduduknya. Disebutkan bahwa Bendungan Ma'rib yang oleh suku-bangsa 
Himyar telah dimanfaatkan untuk keuntungan negerinya, telah hancur pula dilanda banjir 
besar. Disebabkan oleh adanya pertentangan yang terus-menerus itu, lalailah mereka yang 
harus selalu mengawasi dan memeliharanya. Bendungan itu lapuk dan tidak tahan lagi 
menahan banjir. Dikatakan juga, bahwa setelah Rumawi melihat Yaman menjadi pusat 
pertentangan antara kerajaannya dengan Persia dan bahwa perdagangannya terancam 
karena pertentangan itu, iapun menyiapkan armadanya menyeberangi Laut Merah - antara 
Mesir dengan negeri-negeri Timur yang jauh - guna menarik perdagangan yang dibutuhkan 
oleh negerinya. Dengan demikian tidak perlu lagi ia menempuh jalan kafilah. 

Mengenai peristiwanya, ahli-ahli sejarah sependapat, tetapi mengenai sebab terjadinya 
peristiwa itu mereka berlainan pendapat. Peristiwanya ialah mengenai pindahnya kabilah 
Azd di Yaman ke Utara. Semua mereka sependapat tentang kepindahan ini, sekalipun 
sebagian menghubungkannya dengan sepinya beberapa kota di Yaman karena mundurnya 
perdagangan yang biasa melalui tempat itu. Yang lain menghubung-hubungkan kepada 
rusaknya bendungan Ma'rib, sehingga banyak di antara kabilah-kabilah yang pindah karena 
takut binasa. Tetapi apapun juga kejadiannya, namun adanya imigrasi ini telah 
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menyebabkan Yaman jadi berhubungan dengan negeri-negeri Arab lainnya, suatu 
hubungan keturunan dan percampuran yang sampai sekarang masih dicoba oleh para 
sarjana menyelidikinya. 

Apabila sistem politik di Yaman sudah menjadi kacau seperti yang dapat kita saksikan, 
yang disebabkan oleh keadaan yang menimpa negeri itu serta dijadikannya tempat itu 
medan pertarungan, maka struktur politik serupa itu tidak dikenal pada beberapa negeri 
Semenanjung Arab lainnya waktu itu. Segala macam sistem yang dapat dianggap sebagai 
suatu sistem politik seperti pengertian kita sekarang atau seperti pengertian negara-negara 
yang sudah maju pada masa itu, di daerah-daerah seperti Tihama, Hijaz, Najd dan 
sepanjang dataran luas yang meliputi negeri-negeri Arab, pengertian demikian itu belum 
dikenal. Anak negeri pada masa itu bahkan sampai sekarang adalah penduduk pedalaman 
yang tidak biasa di kota-kota. Mereka tidak betah tinggal menetap di suatu tempat. Yang 
mereka kenal hanyalah hidup mengembara selalu, berpindah-pindah mencari padang 
rumput dan menuruti keinginan hatinya. Mereka tidak mengenal hidup cara lain selain 
pengembaraan itu. 

Seperti juga di tempat-tempat lain, di sinipun dasar hidup pengembaraan itu ialah kabilah. 
Kabilah-kabilah yang selalu pindah dan mengembara itu tidak mengenal suatu peraturan 
atau tata-cara seperti yang kita kenal. Mereka hanya mengenal kebebasan pribadi, 
kebebasan keluarga dan kebebasan kabilah yang penuh. Sedang orang kota, atas nama tata-
tertib mau mengalah dan membuang sebagian kemerdekaan mereka untuk kepentingan 
masyarakat dan penguasa, sebagai imbalan atas ketenangan dan kemewahan hidup mereka. 
Sedang seorang pengembara tidak pedulikan kemewahan, tidak betah dengan ketenangan 
hidup menetap, juga tidak tertarik kepada apapun - seperti kekayaan yang menjadi harapan 
orang kota - selain kebebasannya yang mutlak. Ia hanya mau hidup dalam persamaan yang 
penuh dengan anggota-anggota kabilahnya atau kabilah-kabilah lain sesamanya. Dasar 
kehidupannya ialah seperti makhluk-makhluk lain, mau survive, mau bertahan terus 
sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kehormatannya yang sudah ditanamkan dalam hidup 
mengembara yang serba bebas itu. 

Oleh karena itu, kaum pengembara tidak menyukai tindakan ketidak-adilan yang 
ditimpakan kepada mereka. Mereka mau melawannya mati-matian, dan kalau tidak dapat 
melawan, ditinggalkannya tempat tinggal mereka itu, dan mereka mengembara lagi ke 
seluruh jazirah, bila memang terpaksa harus demikian. 

Juga itu pula sebabnya, perang adalah jalan yang paling mudah bagi kabilah-kabilah ini bila 
harus juga timbul perselisihan yang tidak mudah diselesaikan dengan cara yang terhormat. 
Karena bawaan itu juga, maka tumbuhlah di kalangan sebagian besar kabilah-kabilah itu 
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sifat-sifat harga diri, keberanian, suka tolong-menolong, melindungi tetangga serta sikap 
memaafkan sedapat mungkin dan semacamnya. Sifat-sifat ini akan makin kuat apabila 
semakin dekat ia kepada kehidupan pedalaman, dan akan makin hilang apabila semakin 
dekat ia kepada kehidupan kota. 

Seperti kita sebutkan, karena faktor-faktor ekonomi juga, baik Rumawi maupun Persia, 
hanya merasa tertarik kepada Yaman saja dari antara jazirah lainnya yang memang tidak 
mau tunduk itu. Mereka lebih suka meninggalkan tanah air daripada tunduk kepada 
perintah. Baik pribadi-pribadi atau kabilah-kabilah tidak akan taat kepada peraturan apapun 
yang berlaku atau kepada lembaga apapun yang berkuasa. 

Sifat-sifat pengembaraan itu cukup mempengaruhi daerah yang kecil-kecil yang tumbuh di 
sekitar jazirah karena adanya perdagangan para kafilah, seperti yang sudah kita terangkan. 
Daerah-daerah ini dipakai oleh para pedagang sebagai tempat beristirahat sesudah 
perjalanan yang begitu meletihkan. Di situ mereka bertemu dengan tempat-tempat 
pemujaan sang dewa guna memperoleh keselamatan bagi mereka serta menjauhkan 
marabahaya gurun sahara serta mengharapkan perdagangan mereka selamat sampai di 
tempat tujuan. 

Kota-kota seperti Mekah, Ta'if, Yathrib dan yang sejenis itu seperti wahah-wahah (oase) 
yang terserak di celah-celah gunung atau gurun pasir, terpengaruh juga oleh sifat-sifat 
pengembaraan demikian itu. Dalam susunan kabilah serta cabang-cabangnya, perangai 
hidup, adat-istiadat serta kebenciannya terhadap segala yang membatasi kebebasannya 
lebih dekat kepada cara hidup pedalaman daripada kepada cara-cara di kota, sekalipun 
mereka dipaksa oleh sesuatu cara hidup yang menetap, yang tentunya tidak sama dengan 
cara-hidup pedalaman. Dalam pembicaraan tentang Mekah dan Yathrib pada pasal berikut 
ini akan terlihat agak lebih terperinci. 

Sebabnya Jazirah Bertahan Pada Paganisma Lingkungan masyarakat dalam alam demikian 
ini serta keadaan moral, politik dan sosial yang ada pada mereka, mempunyai pengaruh 
yang sama terhadap cara beragamanya. Melihat hubungannya dengan agama Kristen 
Rumawi dan Majusi Persia, adakah Yaman dapat terpengaruh oleh kedua agama itu dan 
sekaligus mempengaruhi kedua agama tersebut di jazirah Arab lainnya? Ini juga yang 
terlintas dalam pikiran kita, terutama mengenai agama Kristen. Misi Kristen yang ada pada 
masa itu sama giatnya seperti yang sekarang dalam mempropagandakan agama. Pengaruh 
pengertian agama dalam jiwa serta cara hidup kaum pengembara tidak sama dengan orang 
kota. Dalam kehidupan kaum pengembara manusia berhubungan dengan alam, ia 
merasakan adanya wujud yang tak terbatas dalam segala bentuknya. Ia merasa perlu 
mengatur suatu cara hidup antara dirinya dengan alam dengan ketak-terbatasannya itu. 
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Sedang bagi orang kota ketak-terbatasan itu sudah tertutup oleh kesibukannya hari-hari, 
oleh adanya perlindungan masyarakat terhadap dirinya sebagai imbalan atas kebebasannya 
yang diberikan sebagian kepada masyarakat, serta kesediaannya tunduk kepada undang-
undang penguasa supaya memperoleh jaminan dan hak perlindungan. Hal ini 
menyebabkannya tidak merasa perlu berhubungan dengan yang di luar penguasa itu, 
dengan kekuatan alam yang begitu dahsyat terhadap kehidupan manusia. Hubungan jiwa 
dengan unsur-unsur alam yang di sekitarnya jadi berkurang. 

Dalam keadaan serupa ini, apakah yang telah diperoleh Kristen dengan kegiatannya yang 
begitu besar sejak abad-abad permulaan dalam menyebarkan ajaran agamanya itu? 
Barangkali soalnya hanya akan sampai di situ saja kalau tidak karena adanya soal-soal lain 
yang menyebabkan negeri-negeri Arab itu, termasuk Yaman, tetap bertahan pada 
paganisma agama nenek-moyangnya, dan hanya beberapa kabilah saja yang mau menerima 
agama Kristen. 

Manifestasi peradaban dunia yang paling jelas pada masa itu - seperti yang sudah kita 
saksikan - berpusat di sekitar Laut Tengah dan Laut Merah. Agama-agama Kristen dan 
Yahudi bertetangga begitu dekat sekitar tempat itu. Kalau keduanya tidak memperlihatkan 
permusuhan yang berarti, juga tidak memperlihatkan persahabatan yang berarti pula. 
Orang-orang Yahudi masa itu dan sampai sekarang juga masih menyebut-nyebut adanya 
pembangkangan dan perlawanan Nabi Isa kepada agama mereka. Dengan diam-diam 
mereka bekerja mau membendung arus agama Kristen yang telah mengusir mereka dari 
Palestina, dan yang masih berlindung dibawah panji Imperium Rumawi yang membentang 
luas itu. 

Orang-orang Yahudi di negeri-negeri Arab merupakan kaum imigran yang besar, 
kebanyakan mereka tinggal di Yaman dan Yathrib. Di samping itu kemudian agama Majusi 
(Mazdaisma) Persia tegak menghadapi arus kekuatan Kristen supaya tidak sampai 
menyeberangi Furat (Euphrates) ke Persia, dan kekuatan moril demikian itu didukung oleh 
keadaan paganisma di mana saja ia berada. Jatuhnya Rumawi dan hilangnya kekuasaan 
yang di tangannya, ialah sesudah pindahnya pusat peradaban dunia itu ke Bizantium. 

Gejala-gejala kemunduran berikutnya ialah bertambah banyaknya sekta-sekta Kristen yang 
sampai menimbulkan pertentangan dan peperangan antara sesama mereka. Ini membawa 
akibat merosotnya martabat iman yang tinggi ke dalam kancah perdebatan tentang bentuk 
dan ucapan, tentang sampai di mana kesucian Mariam: adakah ia yang lebih utama dari 
anaknya Isa Almasih atau anak yang lebih utama dari ibu - suatu perdebatan yang terjadi di 
mana-mana, suatu pertanda yang akan membawa akibat hancurnya apa yang sudah biasa 
berlaku. 
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Ini tentu disebabkan oleh karena isi dibuang dan kulit yang diambil, dan terus menimbun 
kulit itu di atas isi sehingga akhirnya mustahil sekali orang akan dapat melihat isi atau akan 
menembusi timbunan kulit itu. 

Apa yang telah menjadi pokok perdebatan kaum Nasrani Syam, lain lagi dengan yang 
menjadi perdebatan kaum Nasrani di Hira dan Abisinia. Dan orang-orang Yahudipun, 
melihat hubungannya dengan orang-orang Nasrani, tidak akan berusaha mengurangi atau 
menenteramkan perdebatan semacam itu. Oleh karena itu sudah wajar pula orang-orang 
Arab yang berhubungan dengan kaum Nasrani Syam dan Yaman dalam perjalanan mereka 
pada musim dingin atau musim panas atau dengan orang-orang Nasrani yang datang dari 
Abisinia, tetap tidak akan sudi memihak salah satu di antara golongan-golongan itu. 
Mereka sudah puas dengan kehidupan agama berhala yang ada pada mereka sejak mereka 
dilahirkan, mengikuti cara hidup nenek-moyang mereka. 

Oleh karena itu, kehidupan menyembah berhala itu tetap subur di kalangan mereka, 
sehingga pengaruh demikian inipun sampai kepada tetangga-tetangga mereka yang 
beragama Kristen di Najran dan agama Yahudi di Yathrib, yang pada mulanya memberikan 
kelonggaran kepada mereka, kemudian turut menerimanya. Hubungan mereka dengan 
orang-orang Arab yang menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu 
baik-baik saja. 

Yang menyebabkan orang-orang Arab itu tetap bertahan pada paganismanya bukan saja 
karena ada pertentangan di antara golongan-golongan Kristen. Kepercayaan paganisma itu 
masih tetap hidup di kalangan bangsa-bangsa yang sudah menerima ajaran Kristen. 
Paganisma Mesir dan Yunani masih tetap berpengaruh ditengah-tengah pelbagai mazhab 
yang beraneka macam dan di antara pelbagai sekta-sekta Kristen sendiri. Aliran Alexandria 
dan filsafat Alexandria masih tetap berpengaruh, meskipun sudah banyak berkurang 
dibandingkan dengan masa Ptolemies dan masa permulaan agama Masehi. Bagaimanapun 
juga pengaruh itu tetap merasuk ke dalam hati mereka. Logikanya yang tampak cemerlang 
sekalipun pada dasarnya masih bersifat sofistik - dapat juga menarik kepercayaan 
paganisma yang polytheistik, yang dengan kecintaannya itu dapat didekatkan kepada 
kekuasaan manusia.

Saya kira inilah yang lebih kuat mengikat jiwa yang masih lemah itu pada paganisma, 
dalam setiap zaman, sampai saat kita sekarang ini. Jiwa yang lemah itu tidak sanggup 
mencapai tingkat yang lebih tinggi, jiwa yang akan menghubungkannya pada semesta alam
sehingga ia dapat memahami adanya kesatuan yang menjelma dalam segala yang lebih 
tinggi, yang sublim dari semua yang ada dalam wujud ini, menjelma dalam Wujud Tuhan 
Yang Maha Esa. Kepercayaan demikian itu hanya sampai pada suatu manifestasi alam saja 
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seperti matahari, bulan atau api misalnya. Lalu tak berdaya lagi mencapai segala yang lebih 
tinggi, yang akan memperlihatkan adanya manifestasi alam dalam kesatuannya itu. 

Bagi jiwa yang lemah ini cukup hanya dengan berhala saja. Ia akan membawa gambaran 
yang masih kabur dan rendah tentang pengertian wujud dan kesatuannya. Dalam 
hubungannya dengan berhala itu lalu dilengkapi lagi dengan segala gambaran kudus, yang 
sampai sekarang masih dapat kita saksikan di seluruh dunia, sekalipun dunia yang 
mendakwakan dirinya modern dalam ilmu pengetahuan dan sudah maju pula dalam 
peradaban. Misalnya mereka yang pernah berziarah ke gereja Santa Petrus di Roma, 
mereka melihat kaki patung Santa Petrus yang didirikan di tempat itu sudah bergurat-gurat 
karena diciumi oleh penganut-penganutnya, sehingga setiap waktu terpaksa gereja 
memperbaiki kembali mana-mana yang rusak. 

Melihat semua itu kita dapat memaklumi. Mereka belum nmendapat petunjuk Tuhan 
kepada iman yang sebenarnya Mereka melihat pertentangan-pertentangan kaum Kristen 
yang menjadi tetangga mereka serta cara-cara hidup paganisma yang masih ada pada 
mereka, di tengah-tengah mereka sendiri yang masih menyembah berhala itu sebagai 
warisan dari nenek-moyang mereka. Betapa kita tak akan memaafkan mereka. Situasi 
demikian ini sudah begitu berakar di seluruh dunia, tak putus-putusnya sampai saat ini, dan 
saya kira memang tidak akan pernah berakhir. Kaum Muslimin dewasa inipun membiarkan 
paganisma itu dalam agama mereka, agama yang datang hendak menghapus paganisma, 
yang datang hendak menghilangkan segala penyembahan kepada siapa saja selain kepada 
Allah Yang Maha Esa. Cara-cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu itu 
banyak sekali macamnya. Bagi kita yang mengadakan penyelidikan dewasa ini sukar sekali 
akan dapat mengetahui seluk-beluknya. Nabi sendiri telah menghancurkan berhala-berhala 
itu dan menganjurkan para sahabat menghancurkannya di mana saja adanya. Kaum 
Muslimin sudah tidak lagi bicara tentang itu sesudah semua yang berhubungan dengan 
pengaruh itu dalam sejarah dan lektur dihilangkan. Tetapi apa yang disebutkan dalam 
Quran dan yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah dalam abad kedua Hijrah - sesudah kaum 
Muslimin tidak lagi akan tergoda karenanya - menunjukkan, bahwa sebelum Islam 
paganisma dalam bentuknya yang pelbagai macam, mempunyai tempat yang tinggi. 

Di samping itu menunjukkan pula bahwa kekudusan berhala-berhala itu bertingkat-tingkat 
adanya. Setiap kabilah atau suku mempunyai patung sendiri sebagai pusat penyembahan. 
Sesembahan-sesembahan zaman jahiliah inipun berbeda-beda pula antara sebutan shanam 
(patung), wathan (berhala) dan nushub. Shanam ialah dalam bentuk manusia dibuat dari 
logam atau kayu, Wathan demikian juga dibuat dari batu, sedang nushub adalah batu 
karang tanpa suatu bentuk tertentu. Beberapa kabilah melakukan cara-cara ibadahnya 
sendiri-sendiri. Mereka beranggapan batu karang itu berasal dari langit meskipun agaknya 
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itu adalah batu kawah atau yang serupa itu. Di antara berhala-berhala yang baik buatannya 
agaknya yang berasal dari Yaman. Hal ini tidak mengherankan. Kemajuan peradaban 
mereka tidak dikenal di Hijaz, Najd atau di Kinda. Sayang sekali, buku-buku tentang 
berhala ini tidak melukiskan secara terperinci bentuk-bentuk berhala itu, kecuali tentang 
Hubal yang dibuat dari batu akik dalam bentuk manusia, dan bahwa lengannya pernah 
rusak dan oleh orang-orang Quraisy diganti dengan lengan dari emas. Hubal ini ialah dewa 
orang Arab yang paling besar dan diletakkan dalam Ka'bah di Mekah. Orang-orang dari 
semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu. 

Tidak cukup dengan berhala-berhala besar itu saja buat orang-orang Arab guna 
menyampaikan sembahyang dan memberikan kurban-kurban, tetapi kebanyakan mereka itu 
mempunyai pula patung-patung dan berhala-berhala dalam rumah masing-masing. Mereka 
mengelilingi patungnya itu ketika akan keluar atau sesudah kembali pulang, dan dibawanya 
pula dalam perjalanan bila patung itu mengijinkan ia bepergian. Semua patung itu, baik 
yang ada dalam Ka'bah atau yang ada di sekelilingnya, begitu juga yang ada di semua 
penjuru negeri Arab atau kabilah-kabilah dianggap sebagai perantara antara penganutnya 
dengan dewa besar. Mereka beranggapan penyembahannya kepada dewa-dewa itu sebagai 
pendekatan kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan sudah mereka lupakan karena 
telah menyembah berhala-berhala itu. 

Meskipun Yaman mempunyai peradaban yang paling tinggi di antara seluruh jazirah Arab, 
yang disebabkan oleh kesuburan negerinya serta pengaturan pengairannya yang baik, 
namun ia tidak menjadi pusat perhatian negeri-negeri sahara yang terbentang luas itu, juga 
tidak menjadi pusat keagamaan mereka. Tetapi yang menjadi pusat adalah Mekah dengan 
Ka'bah sebagai rumah Ismail. Ke tempat itu orang berkunjung dan ke tempat itu pula orang 
melepaskan pandang. Bulan-bulan suci sangat dipelihara melebihi tempat lain. 

Oleh karena itu, dan sebagai markas perdagangan jazirah Arab yang istimewa, Mekah 
dianggap sebagai ibukota seluruh jazirah. Kemudian takdirpun menghendaki pula ia 
menjadi tanah kelahiran Nabi Muhammad, dan dengan demikian ia menjadi sasaran 
pandangan dunia sepanjang zaman. Ka'bah tetap disucikan dan suku Quraisy masih 
menempati kedudukan yang tinggi, sekalipun mereka semua tetap sebagai orang-orang 
Badwi yang kasar sejak berabad-abad lamanya
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BAB 3
DAKWA RASULULLAH SAW

Masyarakat Arab Jahiliyah Periode Mekah

Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab 
Jahiliyah, atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, 
umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid, 
yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam A.S. Mereka umumnya 
beragama watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu 
mereka letakkan di Ka‟bah (Baitullah = rumah Allah SWT). Di antara berhala-berhala yang 
termahsyur bernama: Ma‟abi, Hubai, Khuza‟ah, Lata, Uzza dan Manar. Selain itu ada pula 
sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan 
kaum Sabi’in.

Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul

Pengangkatan Muhammad sebagai nabi atau rasul Allah SWT, terjadi pada tanggal 
17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah (610 M) tatkala beliau sedang bertahannus di Gua 
Hira, waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilo 
meter sebelah utara kota Mekah.

Muhamad diangkat Allah SWT, sebagai nabi atau rasul-Nya ditandai dengan 
turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali yakni Al-Qur‟an 
Surah Al-„Alaq, 96: 1-5. Turunnya ayat Al-Qur‟an pertama tersebut, dalam sejarah Islam 
dinamakan Nuzul Al-Qur‟an.

Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama (Q.S. Al-„Alaq: 1-5) turun 
pula Surah Al-Mudassir: 1-7, yang berisi perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad 
berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia.



22 | P a g e  
 

Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah (periode Mekah) 
selama 13 tahun (610-622 M), secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau, 
wahyu berupa Al-Qur‟an sebanyak 4726 ayat, yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang 
diturunkan pada periode Mekah dinamakan Surah Makkiyyah.

Ajaran Islam Periode Mekah

Ajaran Islam periode Mekah, yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal 
kenabiannya adalah sebagai berikut:

a. Keesaan Allah SWT

b. Hari Kiamat sebagai hari pembalasan

c. Kesucian jiwa

d. Persaudaraan dan Persatuan

STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH

Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab 
meninggalkan kejahiliyahannya di bidang agama, moral dan hokum, sehingga menjadi 
umat yang meyakini kebenaran kerasulan nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang 
disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut 
sebagai berikut:

Dakwah secara Sembunyi-sembunyi Selama 3-4 Tahun
Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk 
Islam, orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta 
sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah 
SAW tersebut adalah: Khadijah binti Khuwailid (istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10 
dari kenabian), Ali bin Abu Thalib (saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah 
dengannya), Zaid bin Haritsah (anak angkat Rasulullah SAW), Abu Bakar Ash-Shiddiq 
(sahabat dekat Rasulullah SAW) dan Ummu Aiman (pengasuh Rasulullah SAW pada 
waktu kecil).

Abu Bakar Ash-Shiddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang 
kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam, mereka adalah:

Abdul Amar dari Bani Zuhrah
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۞ Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris

Utsman bin Affan

Zubair bin Awam

Sa‟ad bin Abu Waqqas

Thalhah bin Ubaidillah.

Orang-orang yang masuk Islam, pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang 
namanya sudah disebutkan d atas disebut Assabiqunal Awwalun (pemeluk Islam generasi 
awal).

Dakwah secara terang-terangan

Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun ke-4 dari kenabian, yakni setelah 
turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara 
terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur‟an Surah 26: 214-216.

              

       

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,dan 
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. 
Kemudian jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah 
(Muhammad),”sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu 
kerjakan.” (QS.Asy-Syu’ara’ (26) :214-216)

Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebaga berikut:
1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hasyim, untuk 

menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum 
menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sudah masuk 
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Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja‟far bin Abu Thalib, 
dan Zaid bin Haritsah.

2. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, 
terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka‟bah untuk berkumpul di Bukit 
Shafa.

Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk 
Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu: Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Nabi 
SAW) dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 
dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab (581-644 M).

Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota 
Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara 
lain:

Abu Zar Al-Giffari, seorang tokoh dari kaum Giffar.
۞ Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus.
۞ Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yastrib (Madinah). 

Gelombang pertama tahun 620 M, telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj 
sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 M, sebanyak 13 orang, dan pada 
gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi. Diantaranya Abu Jabir Abdullah bin 
Amr, pimpinan kaum Salamah.

Pertemuan umat Islam Yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini, 
terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai’atul Aqabah. Isi Bai’atul
Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yatsrib bahwa mereka akan melindungi 
dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan 
para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib.

Sementara itu, kaum kafir Quroisy menghendaki agar dakwah yang dilakukan 
Rasulullah SAW berhenti. Mereka pun menghalang-halangi dakwah beliau sehingga terjadi 
berbagai peristiwa. Menurut Muhammad Ridha, berikut ini peristiwa-peristiwa tersebut. 

a. Abdullah bin Mas‟ud mendengarkan bacaan Al-Qur‟an secara terang-terangan kepada 
kaum kafir Quraisy. 

b. Para pemuka Quraisy mengusulkan kepada Abu Thalib agar kemenakannya, 
Muhammad, menghentikan dakwahnya. Mereka bersedia memberikan apapun, seperti harta 
dan pangkat. Perundingan terjadi tiga kali. Akan tetapi, Rasulullah SAW selalu menolak, 
bahkan pendirian beliau semakin teguh.
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c. Setelah tidak berhasil membujuk, kaum Quraisy menganiaya para pengikut Nabi dnegan 
kejam sekali. 

d. Pada bulan Rajab tahun kelima setelah kerasulan, terjadi hijrah pertama ke Habasyah.
e. Beberapa tahun kemudian terjadi hijrah kedua ke Habasyah.
f. Kaum Quraisy memboikot Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Pemboikotan 

berlangsung selama tiga tahun.
g. Pada tahun 600 Masehi, Abu Thalib dan Khadijah wafat.
h. Nabi meluaskan dakwahnya ke Thaif. 
i. Pada tahun 661 Masehi, terjadi peristiwa Isra dan Mi’raj lalu turun perintah shalat lima 

waktu.

Sementara itu, pada saat menjelang hijrah, terjadi dua kali kesepakatan rahasia di 
Bukit Aqabah. Kesepakaan ini terjadi antara Rasulullah dan para pemuka suku Aus dan 
Khazraj yang dari Yastrib. Selanjutnya, kesepakatan ini dikenal dengan Baiat Aqabah yang 
terjadi pada dua tahun berturut-turut dalam musim haji.

Dengan terjadinya Baiat Aqabah, kesepakatan dakwah di Yatsrib menjadi terbuka. 
Dalam baiat itu, dua utusan yang datang dari Yastrib berikrar bahwa mereka akan membela 
Rasulullah seperti halnya mereka membela diri dan keluarga mereka sendiri.
Reaksi Kaum Kafir Quraisy terhadap Dakwah Rasulullah SAW

Prof. Dr. A. Shalaby dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam, telah menjelaskan 
sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni:

1. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya sangat keberatan 
dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka 
mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka juga ingin 
mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW (Islam) melarangnya.

2. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya 
kehidupan sesudah mati yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa 
ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka.

3. Kaum kafir Quraisy menilak ajaran Islam karena mereka merasa berat 
meninggalkan agama dan tradisi hidupa bermasyarakat warisan leluhur mereka.

4. Dan, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan 
dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala.

Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah 
Rasulullah SAW bermacam-macam antara lain:

۞ Para budak yang telah masuk Islam, seperti: Bilal, Amr bin Fuhairah, Ummu 
Ubais an-Nahdiyah, dan anaknya al-Muammil dan Az-Zanirah, disiksa oleh para 
pemiliknya (kaum kafir Quraisy) di luar batas perikemanusiaan.
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۞ Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar 
permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya suatu saat kaum kafir Quraisy menganut 
Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain umat Islam menganut agama kamu kafir 
Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala.

Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi 
Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabatnya, termasuk ke dalamnya Utsman bin 
Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia), karena Raja Negus di 
negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah 
terjadi pada tahun 615 M.

Suatu saat keenam belas orang tersebut kembali ke Mekah, karena menduga 
keadaan di Mekah sudah normal dengan masuk Islamnya salah satu kaum kafir Quraisy, 
yaitu Umar bin Khattab. Namun, dugaan mereka meleset, karena ternyata Abu Jahal labih 
kejam lagi.
Akhirnya, Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua 
kalinya. Saat itu, dipimpin oleh Ja‟far bin Abu Thalib.

Pada tahun ke-10 dari kenabian (619 M) Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan 
pelindungnya wafat. Empat hari setelah itu istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. 
Dalam sejarah Islam tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut ‘amul huzni (tahun 
duka cita).

Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Saw Periode Makkah
1) Substansi dakwah Rasulullah SAW

Substansi ajaran Islam periode Makkah, yang didakwahkan Rasulullah SAW di awal 
kenabiannya adalah sebagai berikut :

a) Keesaan Allah SWT
Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT tempat bergantung segala apa saja dan makhluk-Nya, 
tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada selain Allah SWT, yang menyamai-
Nya (baca dan pelajari QS. A1-Ikhlas, 112: 1-4).
Umat manusia harus beribadah atau menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. 
Beribadah atau menyembah kepada selain Allah SWT, termasuk ke dalam perilaku syirik, 
yang hukumnya haram, dan merupakan dosa yang paling besar (lihat Q.S An-Nisa‟, 4: 48).
b) Hari Kiamat sebagai hari pembalasan
Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia, bukanlah akhir 
kehidupan, tetapi merupakan awal dan kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam 
kubur dan di alam akhirat.
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Manusia yang ketika di dunianya taat beribadah, giat beramal saleh, dan senantiasa berbudi 
pekerti yang terpuji, tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. Di alam kubur 
akan memperoleh berbagai kenikmatan dan di alam akhirat akan ditempatkan di surga yang 
penuh dengan hal-hal yang memuaskan. Tetapi manusia yang ketika di dunianya durhaka 
kepada Allah SWT dan banyak berbuat jahat, tentu setelah matinya akan mendapat siksa 
kubur dan dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. 
(Baca dan pelajari Q.S. Al-Qari‟ah, 101: 1-11)
c) Kesucian jiwa
Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan 
melarang keras mengotorinya. Seseorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di 
kandung badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa, 
dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada Allah SWT dan banyak berbuat 
dosa.

Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah 
ruginva orang yang mengotori jiwanya (baca Q.S. Asy-Syams, 91: 9-10).
Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya 
merugilah orang yang mengotorinya”.
d) Persaudaraan dan Persatuan
Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan, bahkan persaudaraan 
landasan bagi terwujudnya persatuan.Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman 
adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang-menyayangi, di 
bawah naungan rida Ilahi. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dianggap beriman seorang 
Muslim di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti rnencintai dirinya.” 
(H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa‟i).
Selain itu sesama umat Islam, hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, 
jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Jangan saling 
menganiaya dan jangan pula membiarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan 
pertolongan. Sedangkan umat Islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan 
kepada saudaranya yang du‟afa, yakni para fakir miskin dan anak-anak yatim telantar (baca 
dan pelajari Q.S. Al-Ma‟un, 107: 1-7).
Dakwah Rasulullah SAW pada periode Medinah

Pada abad ke-5 sejarah dakwah Rasulullah SAW. Di Mekah, bangsa Quraisy 
dengan segala upaya berusaha melumpuhkan gerakan Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan 
dengan pemboikotan terhadap Bani Hasyiim dan Bani Muthalib (keluarga besar 
Muhammad SAW.). beberapa pemboikotan tersebut antara lain :

a. Memutuskan hubungan perkawinan.
b. Memutuskan hubungan jual beli.



28 | P a g e  
 

c. Memutuskan hubungan ziarah-menziarahi.
d. Tidak ada tolong menolong.

Pemboikotan itu tertulis di atas selembar sahitah atau plakat yang digantungkan di 
Kakbah dan tidak akan dicabut sebelum Muhammad SAW. Menghentikan gerakannya. 
Selama tiga tahun lamanya Bani Hasyim dan Bani Muthalib menderita kemiskinan akibat 
pemboikotan itu. Banyak pengikut Rasulullah yang menyingkir ke luar kota Mekah untuk 
mempertahankan hidup untuk menyelamatkan diriUjian bagi Rasulullah SAW. Juga 
bertambah berat dengan wafatnyadua orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya, Abu 
Thalib dalam usia 87 tahun dan istrinya, yaitu Khadijah. Peristiwa tersebut yang terjadi 
pada tahun ke-10 dari masa kenabian (620 M) dalam sejarah disebut Amul Huzni (tahun 
kesedihan atau tahun duka cita).

Dengan meninggalnya dua tokoh tersebut orang Quraisy makin berani dan leluasa 
mengganggu dan menghalangi Rasulullah SAW. Mereka berani melempar kotoran ke 
punggung Nabi, bahkan Beliau hampir meninggal karena ada orang yang hendak 
mencekiknya. Nabi Muhammad SAW. Merasakan bahwa dakwah di Mekah tidak lagi 
sesuai sebagai pusat dakwah Islam. Oleh karena itu, Beliau bersama Zaid bin Haritsah pergi 
hijrah ke Thaif untuk berdakwah. Ajaran Rasulullah itu ditolak dengan kasar. Bahkan 
mereka pun mengusir, menyoraki dan mengejar Rasulullah sambil di lempari dengan batu. 
Saat itu Rasulullah SAW. Sempat berlindung di bawah kebun anggur di kebun Utba dan 
Syaiba (anak Rabia). Meski demikian terluka, Rasulullah SAW. tetap sabar dan berlapang 
dada serta ikhlas. Kesulitan dan hambatan yang terus-menerus menimpa Muhammad SAW. 
Dan pengikutnya dihadapi dengan sabar dan tawakal.

Saat mengahadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan sudah berada pada 
puncaknya, Rasulullah SAW. di perintahkan oleh Allah SWT untuk menjalani Isra dan 
Mi‟raj dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit 
hingga ke Sidratul Muntaha (QS Al-Isra/17:1). Kejadian Isra dan Mi‟raj terjadi pada malam 
17 rajab tahun ke-11 dari kenabiannya (sekitar 621 M) di tempuh dalam waktu satu malam.

1. Karunia dan keistimewaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Yang tidak 
pernah diberikan Allah SWT. Kepada manusia dan nabi-nabi sebelumnya.

2. Memberikan penambahan kekuatan iman keyakinan Beliau sebagai rasul untuk 
terus menyerukan agama Allah SWT kepada seluruh umat manusia.

3. Menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri sejauh mana mereka beriman dan 
percaya kepada kejadian yang menakjubkan itu yang hanya ditempuh dalam waktu 
semalam. Peristiwa ini dijadikan olok-olok oleh kaum Quraisy dan menuduh Nabi 
Muhammad SAW. Sudah gila. Meski demikian, ada orang yang beriman atau percaya 
terhadap kejadian ini, yaitu Abu Bakar sehingga nama Beliau ditambahkan dengan gelar As 
Sidik.
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Hijrah Nabi Muhammad SAW. Ke Yastrib (Madinah)

Faktor yang menorong hijrahnya Nabi SAW
Ada tanda-tanda baik pada perkembangan Islam di Yatsrib, karena:

1. pada tahun 621 M telah datang 13 orang penduduk Yatsrib menemui 
Nabi Muhammad SAW di bukit Akabah.

2. pada tahun berikutnya, 622 M datang lagi sebanyak 73 orang Yatsrib 
ke Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Saat itu mereka tampaknya datang 
untuk melakukan haji, tetapi sesungguhnya kedatangan mereka adalah untuk menjumpai 
rasulullah SAW dan mengundang mereka agar pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan 
membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah besert para pengikut dan 
keluarganya seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Perjanjian ini disebut Perjanjian 
Aqabah II. Akhirnya, Rasululah SAW menyuruhlah sahabat-sahabat Nabi pindah bersama.

2. Rencana pembunuhan Nabi saw oleh kaum Quraisy yang hasil kesepakatannya 
diputuskan oleh pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Mereka menyatakan bahwa :

1. Mereka sangat khawatir jika Muhammad dan pengikutnya telah 
berkuasa di Yatsrib. Pasti Muhammad akan menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy 
yang pulang pergi ke Syam. Hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi perniagaan mereka.

2. Membunuh Nabi saw sebelum beliau ikut pindah ke Yatsrib. Dengan 
cara setiap suku Quraisy mengirimkan seorang pemuda tangguh sehingga apabila 
Rasulullah SAW terbunuh, keluarganya tidak akan mampu membela diri di hadapan 
seluruh suku Quraisy, kemudian mengepung rumah Nabi SAW dan akan membunuhnya di 
saat fajar, yakni ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat Subuh.

Rencana-rencana tersebut diketaui oleh Nabi saw dan para pemuda Qurasy 
terkacoh. Karena yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib bukan Rsulullah SAW. Rasulullah 
SAW sudah berangkat lebih awal dan sudah mengetahu kejahatan itu sebelum para pemuda 
Quraisy datang. Mereka mengejar dan menjelajahi seluruh kota untuk mencari Nabi saw 
tetapi hasilnya nihil. Kemudian Nabi bersama pengikutnya melanjutkan perjalanannya 
menelusuri pantai laut mera

Akhir Periode Dakwah Rasulullah Di Kota Mekah

Dengan berpindahnya Nabi saw dari Mekkah maka berakhirlah periode pertama 
perjalanan dakwah beliau di kota Mekkah. Lebih kurang 13 tahun lamanya, Beliau Beliau 
berjuang antara hidup dan mati menyerukan agama Islam di tengah masyarakat Mekkah 
dengan jihad kesabaran, harta benda, jiwa dan raga.
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Sebelum memasuki Yatsrib, Nabi saw singgah di Quba selama 4 hari beristirahat, 
Nabi mendirikan sebuah masjid quba dan masjid pertama dalam sejarah Islam. Tepat pada 
hari Jumat 12 Rabiul awal tahun 1 Hijrah bertepatan pada 24 September 6 M. 
Merekamendapat sambutan penuh haru, hormat, dan kerinduan diiringi puji-pujian dari 
seluruh masyarakat Madinah. Nabi saw mengadakan shalat Jumat yang pertama kali dalam 
sejarah Islam dan Beliaupun berkhotbah di hadapan muslimin Muhajirin dan Anshar.

Sejak Saat itu, Kota Yastrib berubah namanya menjadi Madinah Nabi (Madinah 
Rasul) selanjutnya kota itu disebut Madinah. Orang-orang yang pindah atau hijrah 
mendapat sebutan kaum Muhajirin artinya pendatang. Adapun penduduk asli disebut 
Anshar artinya pembela. Adapun penduduk kota Madinah itu sendiri terdiri dari dua 
golongan yang berbeda, yaitu :

1. Golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus 
dan Khazraj

2. Golongan yahudi, yaitu orang-orang Israel yang berasal dari utara 
(Palestina). Kebiasaan orang-orang Yahudi ini selalu membangga-banggakan diri pada 
penduduk asli dan sering mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj sekadar mengambil 
keuntungan dari hasil penjualan senjatanya.

Peristiwa hijrah ini amat penting artinya bagi Islam dan kaum muslim karena 
hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai awal permulaan tahun 
Hijriyah. Dengan hijrahnya kaum muslim, terbukalah kesempatan bagi Nabi SAW untuk 
mengatur strategi membentuk masyarakat muslim yang bebas dari ancaman dan tekanan. 
Beberapa strategi dalam hal tersebut adalah mengadakan perjanjian saling membantu antara 
kaum muslim dengan kaum nonmuslim dan membangun kerja sama, baik dibidang poitik, 
ekonomi, sosial, serta dasar-dasar daulah Islamiyah. Dakwah Rasulullah periode Madinah 
dapat mewujudkan masyarakat muslim di Madinah yang adil dan makmur sehingga 
menjadi prototipe masyarakat ideal atau yang sering disebut masyarakat madani. Beliau 
juga turut berjuang dalam memelihara dan mempertahankan masyarakat yang dibinyanya 
itu dari segala macam tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Substansi dan strategi dakwah Raslullah SAW. Periode Madinah
Adapun substansi dan strategi dakah Rasulullah saw antara lain:
1. Membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum 

Muhajjirin dengan kaum Anshar. Kaum Muhajirin yang jauh dari sanak keluarga dan 
kampung halaman mereka dipersaudarakan dengan kaum Anshar secara ikhlas dan hanya 
mengharap keridaan Allah SWT. Sebagai contoh, Abu Bakar dipersaudarakan dengan 
Harisah bin Zaid, Jafar bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu‟az bin Jabal, dan Umar 
bin Khattab dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitu seterusnya sehingga setiap 
orang dari Kaum Anshar dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin.
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2. Memellihara dan mempertahankan masyarakat Islam Dalam upaya menciptakan 
suasana tentram dan aman agar masyarakat muslim yang dibina itu dapat terpelihara dan 
bertahan, Rasulullah SAW membuat perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum 
Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekitarnya. Tindakan ini belum pernah 
dilakukan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Isi perjanjiannya sebagai berikut :

a. Kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan 
mempunyai wewenang penuh terhadap anggits golongannya.

b. Semua lapisan, baik muslim maupun Yahudi harus tolong menolong dan saling 
mebantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib 
mempertahankan kota bila ada serangan dari luar

c. Kota Madinah adalah ota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat 
dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara muslim dan Yahudi, maka urusan 
itu diserahkan kepada Allah SWT dan rasul(Al Qur‟an dan sunah).

d. Mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui 
dipegang oleh Nabi Muhammad SAW.

3. Meletakkan dasar-daar politik ekonomi dan sosial untuk masyarakat Islam. 
Melalui wahyu yang turun di kota Madinah dimana sebagian besar berkaitan dengan 
pembinaan hukum Islam, Nabi Muhammad SAW dapat menetapkan dasar-dasar yang kuat 
bagi masyarakat muslim dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lapangan 
politik,ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Dengan diletakannya dasar-dasar yang berkala ini masyarakat dan pemerintahan 
Islam dapat mewujudkan nagari “ Baldatun Thiyibatun Warabbun Ghafur “ dan Madinah 
disebut “ Madinatul Munawwarah ”.

Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang 
merdeka dan berdaulat, yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan 
memasyhurkan agama Islam, bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga 
keluar Jazirah Arabia, maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir 
kekuaan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia 
bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk 
menghadapi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya 
tidak tinggal diam sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi, 
yaitu :

Perang Mut’ah
Peperangan Mu‟tah terjadi sebelah utara lazirah Arab. Pasukan Islam mendapat 

kesulitan menghadapi tentara Ghassan yang mendapat bantuan dari Romawi. Beberapa 
pahlawan gugur melawan pasukan berkekuatan ratusan ribu orang itu. Melihat 
kenyataanyang tidak berimbang ini, Khalid ibn Walid, yang sudah masuk Islam, 
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mengambil alih komando dan memerintahkan pasukan untuk menarik diri dan kembali ke 
Madinah.

Selama dua tahun perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam sudah menjangkau 
seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan yang positif. Hampir seluruh Jazirah Arab, 
termasuk suku-suku yang paling selatan, menggabungkan diri dalam Islam.

Hal ini membuat orang-orang Mekah merasa terpojok. Perjanjian Hudaibiyah ternyata 
menjadi senjata bagi umat Islam untuk memperkuat dirinya. Oleh karena itu, secara sepihak 
orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian tersebut.

Perang Tabuk
Melihat kenyataan ini, Heraklius menyusun pasukan besar di utara Jazirah Arab, Syria, 

yang merupakan daerah pendudukan Romawi. Dalam pasukan besar itu bergabung Bani 
Ghassan dan Bani Lachmides.

Untuk menghadapi pasukan Heraklius ini banyak pahlawan Islam yang menyediakan 
diri siap berperang bersama Nabi sehingga terhimpun pasukan Islam yang besar pula. 
Melihat besarnya pasukaDi sini beliau membuat beberapa perjanjian dengan penduduk 
setempat. Dengan demikian, daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. 
Perang Tabuk merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW.

Peperangan lainnya yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW seperti:

Perang Badar
Perang Badar yang merupakan perang antara kaum muslimin Madinah dan kaum 

musyrikin Quraisy Mekah terjadi pada tahun 2 H. Perang ini merupakan puncak dari 
serangkaian pertikaian yang terjadi antara pihak kaum muslimin Madinah dan kaum 
musyrikin Quraisy. Perang ini berkobar setelah berbagai upaya perdamaian yang 
dilaksanakan Nabi Muhammad SAW gagal.

Tentara muslimin Madinah terdiri dari 313 orang dengan perlengkapan senjata 
sederhana yang terdiri dari pedang, tombak, dan panah. Berkat kepemimpinan Nabi 
Muhammad SAW dan semangat pasukan yang membaja, kaum muslimin keluar sebagai 
pemenang. Abu Jahal, panglima perang pihak pasukan Quraisy dan musuh utama Nabi 
Muhammad SAW sejak awal, tewas dalam perang itu. Sebanyak 70 tewas dari pihak 
Quraisy, dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Di pihak kaum muslimin, hanya 14 yang 
gugur sebagai syuhada. Kemenangan itu sungguh merupakan pertolongan Allah SWT (Q.S. 
3: 123).

Orang-orang Yahudi Madinah tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin. 
Mereka memang tidak pernah sepenuh hati menerima perjanjian yang dibuat antara mereka 
dan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah.
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Sementara itu, dalam menangani persoalan tawanan perang, Nabi Muhammad SAW 
memutuskan untuk membebaskan para tawanan dengan tebusan sesuai kemampuan 
masing-masing. Tawanan yang pandai membaca dan menulis dibebaskan bila bersedia 
mengajari orang-orang Islam yang masih buta aksara. Namun tawanan yang tidak memiliki 
kekayaan dan kepandaian apa-apa pun tetap dibebaskan juga.

Tidak lama setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian 
dengan suku Badui yang kuat. Mereka ingin menjalin hubungan dengan Nabi SAW 
karenan melihat kekuatan Nabi SAW. Tetapi ternyata suku-suku itu hanya memuja 
kekuatan semata.

Sesudah perang Badar, Nabi SAW juga menyerang Bani Qainuqa, suku Yahudi 
Madinah yang berkomplot dengan orang-orang Mekah. Nabi SAW lalu mengusir kaum 
Yahudi itu ke Suriah.

Perang Uhud
Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka dalam perang Badar merupakan pukulan 

berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun 3 H, mereka berangkat 
menuju Madinah membawa tidak kurang dari 3000 pasukan berkendaraan unta, 200 
pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid ibn Walid, 700 orang di antara mereka
memakai baju besi.

Nabi Muhammad menyongsong kedatangan mereka dengan pasukan sekitar 1000 
(seribu) orang. Namun, baru saja melewati batas kota, Abdullah ibn Ubay, seorang munafik 
dengan 300 orang Yahudi membelot dan kembali ke Madinah. Mereka melanggar 
perjanjian dan disiplin perang.

Meskipun demikian, dengan 700 pasukan yang tertinggal Nabi melanjutkan perjalanan. 
Beberapa kilometer dari kota Madinah, tepatnya di bukit Uhud, kedua pasukan bertemu. 
Perang dahsyat pun berkobar. Pertama-tama, prajurit-prajurit Islam dapat memukul mundur 
tentaramusuh yang lebih besar itu. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid 
gagal menembus benteng pasukan pemanah Islam. Dengan disiplin yang tinggi dan strategi 
perang yang jitu, pasukan yang lebih kecil itu ternyata mampu mengalahkan pasukan yang 
lebihbesar.

Kemenangan yang sudah diambang pintu ini tiba-tiba gagal karena godaan harta 
peninggalan musuh. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa 
menghiraukan gerakan musuh, termasuk didalamnya anggota pasukan pemanah yang telah 
diperingatkan Nabi agar tidak meninggalkan posnya.

Kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan dengan baik oleh musuh. Khalid bin 
Walid berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam, dan pasukan Quraisy yang tadinya 
sudah kabur berbalik menyerang. Pasukan Islam menjadi porak poranda dan tak mampu 
menangkis serangan tersebut. Satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri 
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terkena serangan musuh. Perang ini berakhir dengan70 orang pejuang Islam syahid di 
medan laga.

Pengkhianatan Abdullah ibn Ubay dan pasukan Yahudi diganjar dengan tindakan tegas. 
Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi di Madinah yang berkomplot dengan Abdullah ibn 
Ubay, diusir ke luar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaibar. Sedangkan suku 
Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraizah, Masih tetap di Madinah.

Perang Khandaq
Perang yang terjadi pada tahun 5 H ini merupakan perang antara kaum muslimin 

Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengungsi ke Khaibar yang 
bersekutu dengan masyarakat Mekah. Karena itu perang ini juga disebut sebagai Perang 
Ahzab (sekutu beberapa suku).

Pasukan gabungan ini terdiri dari 10.000 orang tentara. Salman al-Farisi, sahabat 
Rasulullah SAW, mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan di bagian-
bagian kota yang terbuka. Karena itulah perang ini disebut sebagai Perang Khandaq yang 
berarti parit.

Tentara sekutu yang tertahan oleh parit tersebut mengepung Madinah dengan 
mendirikan perkemahan di luar parit hampir sebulan lamanya. Pengepungan ini cukup 
membuat masyarakat Madinah menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar 
menjadi terputus. Suasana kritis itu diperparah pula oleh pengkhianatan orang-orang 
Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraizah, dibawah pimpinan Ka'ab bin Asad.

Namun akhirnya pertolongan Allah SWT menyelamatkan kaum muslimin. Setelah 
sebulan mengadakan pengepungan, persediaan makanan pihak sekutu berkurang. 
Sementara itu pada malam hari angin dan badai turun dengan amat kencang, menghantam 
dan menerbangkan kemah-kemah dan seluruh perlengkapan tentara sekutu. Sehingga 
mereka terpaksa menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa 
suatu hasil.

Para pengkhianat Yahudi dari Bani Quraizah dijatuhi hukuman mati.
Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzâb: 25-26.

Perjanjian Hudaibiyah
Pada tahun 6 H, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, hasrat kaum muslimin untuk 

mengunjungi Mekah sangat bergelora. Nabi SAW memimpin langsung sekitar 1.400 orang 
kaum muslimin berangkat umrah pada bulan suci Ramadhan, bulan yang dilarang adanya 
perang. Untuk itu mereka mengenakan pakaian ihram dan membawa senjata ala kadarnya 
untuk menjaga diri, bukan untuk berperang.

Sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hudaibiyah yang terletak beberapa 
kilometer dari Mekah. Orang-orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin masuk ke 
Mekah dengan menempatkan sejumlah besar tentara untuk berjaga-jaga.
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Akhirnya diadakanlah Perjanjian Hudaibiyah antara Madinah dan Mekah, yang isinya 
antara lain:

1. Selama sepuluh tahun diberlakukan gencatan senjata antara kaum Quraisy penduduk 
Mekah dan umat Islam penuduk Madinah

2. Orang Islam dari kaum Quraisy yang datang kepada umat Islam, tanpa seizin walinya 
hendaklah ditolak oleh umat Islam

3. Kaum Quraisy, tidak akan menolak orang-orang Islam yang kembali dan bergabung dengan 
mereka

4. Tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy, atau dengan 
kaum Muslimin dibolehkan dan tidak akan mendapat rintangan

5. Kaum Muslimin tidak jadi mengerjakan umrah saat itu, mereka harus kembali ke Madinah, 
dan boleh mengerjakan umrah di tahun berikutnya, dengan persyaratan:

Kaum Muslimin memasuki kota Mekah setelah penduduknya untuk sementara keluar 
dari kota Mekah

Kaum Muslimin memasuki kota Mekah, tidak boleh membawa senjata

Kaum Muslimin tidak boleh berada di dalm kota Mekah lebih dari tiga hari-tiga malam.

Tujuan Nabi SAW membuat perjanjian tersebut sebenarnya adalah berusaha merebut 
dan menguasai Mekah, untuk kemudian dari sana menyiarkan Islam ke daerah-daerah lain.

Perang Hunain
Mendengar berita bahwa kaum musyrikin itu akan menyerang umat Islam, Nabi 

mengerahkan kira-kira 12.000 tentara menuju Hunain untuk menghadapi mereka. Pasukan 
ini dipimpin langsung oleh beliau sehingga umat Islam memenangkan pertempuran dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Dengan ditaklukkannya Bani Tsaqif dan Bani Hawazin, 
seluruh Jazirah Arab berada di bawah kepemimpinan Nabi. Rasulullah dan umat Islam 
memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang.

Artinya: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan 
kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah 
Maha Penerima taubat.” (Q.S. An-Nasr, 110: 1-3)

3. Strategi Dakwah Rasulullah SAW Periode Madinah

Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah 
adalah:
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1. Berdakwah dimulai dari diri sendiri, maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini 
kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang 
berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya.

2. Cara (metode) melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Surah An-
Nahl, 16: 12

3. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya sesuai dengan petunjuk 
Allah SWT dalam Surah Ali Imran, 3: 10

4. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah SWT semata, bukan dengan untuk 
memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi.

Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut 
adalah: 
a. Membangun Masjid

Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid 
Quba, yang berjarak ± 5 km, sebelah barata daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada 
tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah (20 September 622 M).

Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu, beliau 
mengunjungi Masjid Quba untuk salat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam.

Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah Masjid 
Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong-royong oleh kaum Muhajirin dan 
Ansar, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan
peletakan batu kedua, ketiga, keempat dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat 
terkemuka yakni: Abu Bakar r.a., Umar bin Khatab r.a., Utsman bin Affan r.a. dan Ali bin 
Abu Thalib k.w.

Mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai 
berikut:

1. Masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak

2. Masjid merupakan saran ibadah, khususnya salat lima waktu, salat Jumat, salat Tarawih, 
salat Idul Fitri, dan Idul Adha.

3. Masjid merupakan tempat belajar dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber 
kepada Al-Qur;an dan Hadis

4. Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama Muslim 
(ukhuwah Islamiah) demi terwujudnya persatuan

5. Menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial. Misalnya sebagai tempat 
penampungan zakat, infak, dan sedekah dan menyalurkannya kepada yang berhak 
menerimanya, terutama para fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar.
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6. Menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda, sebagai tmpat pengobatan para 
penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan 
orang-orang kafir. Sejarah mencata adanya seorang perawat wanita terkenal pada masa 
Rasulullah SAW yang bernama “Rafidah” Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai 
tempat bermusyawarah dengan para sahabatnya. Masalah-masalah yang dimusyawarahkan 
antara lain: usaha-usaha untuk memajukan Islam, dan strategi peperangan melawan musuh-
musuh Islam agar memperoleh kemenangan.

Hikmah Sejarah Dakwah Rasulullah SAW. Periode Madinah
Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain :
1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum 

Anshardapat memberikan rasa aman dan tentram.
2. Persatuan dan saling menghormati antar agama
3. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah, yang 

kaya dan miskin
4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah swt
5. memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan 

Allah swt dan antara manusia dengan manusia
6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di 

dunia maupun di akhirat.
7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam
8. Terciptanya hubungan yang kondusif

Piagam Madinah sebagai Manisfesto Politik

Rasulullah SAW telah memproklamasikan negara islam pada tanggal 16 rabiul awal tahun 
1 hijriah (20 september 622 M) dengan beribu kota kan Madinah .
Di dalam negara baru di bentuk tersebut,warga negara yang tertinggal terdiri atas.

a. Kaum muhajirin,yaitu mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena keyakinan 
agamanya;

b. Kaum Anshar, yaitu penduduk Madinah asli yang masuk islam yang terdiri atas suku 
Khazraj dan Aus;

c. Kaum Yahudi yang mendiami Madinah;
d. Kaum Arab yang belum masuk islam.

Setelah Rasulullah menyusun pemerintahan,di keluarkan piagam madinah sebagai 
manisfesto politik yang pertama dalam islam. Piagam ini mengikat kaum muslimin,kaum 
yahudi,dan kaum kafir lainnya.
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Perjanjian yang merupakan dokumen politik yang sangat bersejarah itu,menetapkan 
tugas dan kewajiban kaum yahudi dan kafir madinah terhadap daulah islam,disamping 
mengakui kebebasan beragama dan memiliki harta.
Dokumen itu menggariskan dasar-dasar kehidupan sosial,ekonomi,hukum,dan politik 
segenap penduduk madinah.

Mengenai bidang ekonomi: orang kaya harus membantu orang miskin. Mengenai 
bidang sosial:adanya kewajiban menjaga kehormatan tetangga,adanya jaminan keselamatan 
harta dan jiwa,dan adanya kebebasan beragama. Mengenai bidang hukum: di jatuhkannya 
sanksi kepada pelaku kejahatan dan tidak ada perbedaan antara siapapun. Mengenai bidang 
politik: nabi merupakan pemimpin yang menyelesaikan segala perselisihan penduduk.

Piagam madinah menetapkan keharusan bergotong royong untuk melawan musuh 
yang datang dari luaaar. Dengan demikian,penduduk madinah tersusun dalam satu barisan 
dan satu tujuan. Selanjutnya, piagam madinah melarang kaun yahudi dan kaum kafir 
lainnya untuk membantu kaum kafir mekah dengan bantuan apapun. Sementara itu,kaum 
yahudi wajib membantu kaum muslimin untuk belajar perang.

Dengan di prokalamasikannya piagam madinah Rasulullah telah berhasil 
menyatukan seluruh penduduk madinah yang berbeda agama dan keturunan untuk 
menghadapi musuh. Dengan demikian,piagam inimempunyai arti penting perjalanan 
sejarah dakwah.

Persaudaraan Muhajirin dan Anshar 

Pada dakwah periode madinah ini,ukhuwah islamiyah tercipta. Hal ini sperti yang di 
nyatakan dalam alqur‟an bahwa ALLAH SWT berfirman sebagai berikut.

�� �  � �  ��  � �  � �����

kedua saudaramu (yang berselisih) bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 
rahmat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,karena itu damaikanlah 
antara (QS.Al-Hujurat(49) :10 )

Sebagai langkah pertama dalam mempersaudarakan umat islam,Rasulullah 
mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Anshar yang berbeda suku dan adat-istiadat. 
Dengan kejadian itu,terbentuklah umat yang seperti satu tubuh yang apabila sakit salah satu 
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anggotanya maka anggota lainnya akan ikut merasakan sakit. Mengenai hal itu,Allah SWT 
berfirman sebagai berikut.

  �   �  �   ���� � � � � �� �  ���

 �  �  �  � ��   �� ��� �   ��  �

���

Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota madinah dan telah beriman sebelum 
(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tenpat 
mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadapa apa yang di 
berikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin),atas dirinya 
sendiri,meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang di jaga dirinya dari 
kekikiran,maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS.Al-Hasyr (59) : 9)

Persaudaraan itu tealah membantu Rasulullah untuk mempersatukan bangsa arab dan 
leburlah perbedaan antarbangsa. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa satu bangsa lebih 
baik dari bangsa lain. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah SWT berikut.

   � ��   � �  �  �   ��  �   ���   �� �

 ��� �  ������

Wahai manusia! Sungguh,kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan,kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh,Allah maha mengetahu,mahateliti. (QS.Al-Hujurat (49) 
:13)

Dengsn demikian,agama menjadi sumber satu-satunya dalam membatasi ikatan-ikatan 
antara pemerintah dan rakyat juga antarsesama rakyat. Setelah Rasululllah menyatukan 
bangsa arab dakwah dia alihkan ke arah pengembangan islam keluar madinah. Strategi 
dakwah di kembangkan oleh rasulullah dalam menanamkan nilai-nilai universalitas dalam 
islam.
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Jihad Dalam Proses Dakwah
Rasulullah telah menjalankan dakwah selama 13 tahun di mekah. Pada periode itu, perintah 
untuk berjihad belum juga datang, sekalipun kaum kafir tealah melakukan kekejaman luar 
biasa terhadap kaum muslimin dan rasulullah sendiri. Selama itu, Allah selalu membekali 
rasulullah dengan kesabaran dalam menghadapi penganiayaan.

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah,kekejaman kafir tidak juga berhenti,bahkan 
semakin menjadi-jadi. Mereka bersekongkol dengan orang-orang yahudi madinah. Pada 
saat itulah Allah mengizinkan Rasullulah dan kaum muslimin untuk perang. Di 
perbolehkan berperang dalam islam turun pada malam tanggal 12 safar tahun 2 hijriah.

Setelah tidak ada jalan lain,kecuali mempergunakan senjata untuk membela 
diri,masalah menjadi persoalan hidup dan mati. Adakalanya islam menang sehingga dapat 
terus berkembang,atau kalah sehingga kaum muslimin menjadi lenyap. Andai kata kaum 
kafir quraisy berhasil menyerbu madinah dan mengalahkan kaum muslimin,tentu waktu itu 
agama islam dapat hilang.

Menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan,dalam bukunya dalam judulnya Tarikh Al-Islam As-
siyasi, izin berjihad di berikan dengan beberapa maksud tertentu berikut ini.

1. Diri Membela
Membela diri disini adalah untuk melindungi dan mempertahankan diri. Hal ini di jelaskan 
di dalam firman Allah SWT berikut ini.
Takut dari ancaman dan tekanan musuh. Berikut ini adalah firman Allah mengenai hal 
tersebut.

��  ��� �  ��� � � �  �    �  ��   �

�� � �  �� � ��  ��  �   �  ��

  � ��   � � � �  ����

�
Dan paerangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu 
semuanya. Dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang takwa. (QS.At_Taubah (9) : 
36)
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 � ��  � ��� � � �  � �  �� ���

�

� ��  �� ������

�
Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka(musuhmu). Jika kamu 
menderita kesakitan,maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan 
(pula),sebagaimana kamu rasakan,sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah 
apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah maha mengetahui mahabijaksana. (QS. An-
Nisa (4) :104)

Sebagaimana hasil dari aktivitas dakwah yang di lengkapi dengan kekuatan senjata,satu 
persatu kekuatan musuh pu hancur. Kaum muslimin mencapai kemenangan,seperti 
kemenangan di perang badar pada bulan Ramadhan tahun 2 hijriah dan meluaslah wilayah 
dakwah. Selanjutnya,terjadi penaklukan Mekah pada bulan Ramadhan tahun 8 hijriah 
(Januari 630 M). Tercapainya pula kemenangan lain yang terjadi pada akhir masa hisup 
Rasulullah SAW,yakni kemenangan di perang Tabuk pada bulan rajab tahun 9 hijriah 
(september –oktober 630 M).

SURAT-SURAT DAKWAH NABI

Nabi SAW menggunakan berbagai media untuk berdakwah agar sampai tepat sasaran. 
Salah satu media yang di gunakan beliau adalah surat.

Media dakwah di zaman Rasulullah berkisar pada dakwah dengan lisan,dakwah 
dengan teladan,dan dakwah melalui surat. Media dakwah yang terakhir ini biasanya di 
gunakan untuk mengajak para pembesar agar masuk islam.

Menurut sejarawan islam,Muhammad bin Sa‟ad 9w. 230 H) dalam kitabnya yang 
berjudul Al-Thabaqat Al-Kubra,bahwa nabi mengirimkan tidak kurang dari 105 surat. 
Surat-surat tersebut,jika di lihat dari segi isinya,dapat di kelompokkan menjadi tiga,yaitu 
sebagai berikut.

a. Surat yang berisi seruan untuk umat islam. Surat jenis ini di tujukan kepada orang-orang 
yahudi,nasrani,majusi,dan orang-orang musyrikin lainnya; baik raja maupun kepala daerah.
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b. Surat yang berisi aturan-aturan dalam islam,misalnya zakat dan sedekah.surat jenis ini di 
tujukan kepada orang-orang muslim yang masih memerlukan penjelasan.

c. Surat yang berisi kewajiban orang-orang nonmuslim terhadap pemerintah islam,seperti 
jizyah. Surat jenis ini di tujukan kepada orang-orang yahudi,nasrani, dan majusi yang telah 
membuat perjanjian damai dengan Nabi saw.

Dengan demikian,Nabi menunjukkan kepada kita bahwa beliau juga menggunakan 
media yang modern pada saat itu untuk berdakwah. Di samping itu,untuk menunjukkan 
bahwa ajaran islam yang disampaikan oleh Nabi saw tidak di peruntukkan bagi masyarakat 
Arab saja,akan tetapi bagi seluruh umat manusia.

Upaya nabi dalam berdakwah tidak berhenti sampai di sana. Beliau mengutus para 
sahabat ke berbagai wilayah. Tidak hanya itu,para delegasi yang berasal dari berbagai 
negeri berdatangan menuju madinah. Berikut ini penjelasannya.

Para Utusan Nabi

Dalam berdakwah,Nabi SAW menggunakn strategi yang sangat tepat. Beliau mengutus 
para sahabat yang ahli di bidang strategi polotik untuk menyampaikan surat atau 
beardakwah di berbagai wilayah yang belum tersentuh islam. Berikut ini adalah paraa 
sahabat yang di utus oleh Nabi SAW.

a. Amr bin Umaiyah Adh-Dhamiri. Mula-mula di utus untuk membawakan surat kepada 
An-Najasi,Raja Ethiopia. Selanjutnya,ia di utus untuk membawa surat kepada Musailamah 
Al-Kadzdzab dan Farwah bin Amr Al-Juzami,gubernur Romawi di Amman.

b. Dahyah bin Khalifah Al-Kalabi. Ia di utus untuk membawakan surat kepada Heraclius 
,kaisar Romawi.

c. Abdullah bin Hudzaifah. Ia di utus membawakan surat kepada Kisra,Raja Persia.
d. Suja‟ bin Wahhab Al-Asadi. Ia di utus untuk membawakan surat kepada Al-Harits bin 

Syamar di Syiria.
e. Salith bin Amr Al-Amiri. Ia di utus untuk membawakan surat kepada Hudzah bin Ali dan 

Tsamamah bin Astal di Yamamah.
f. Hatib bin Abi Balt‟ah. Ia di utus untuk membawakan surat kepada Muqauqis,gubernur 

Romawi di Mesir.
g. Al-I‟ila Al-Hadharami. Ia di utus membawakan surat kepada Al-Mndzir bin Sawi 

Romawi di Mesir.
h. Al-Muhajir bin Umaiyah Al-Makhzumi. Ia di utus membawakan surat kepada Al- Harits 

bin Kilal di Yaman.
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i. Abu Musa Al-Ay‟ari,Muadz bin Jabal,Ali bin Abi Thalib. Mereka di utus ke berbagai 
daerah di Yaman untuk berdakwah.

j. Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Ia di utus untuk mendakwahi Dzi Kilah dan Dzi Imrah.
k. Uyainah bin Hisham Al-Fazawi. Ia di utus untuk mendakwahi Aslam dan Ghafar.
l. Rafi‟ bin Makits Al-Juhaini. Ia di utus untuk mendakwahi kaumnya bani Juhainah.
m. Amr bin Ash. Ia di utus untuk membawakan surat kepada Jaifar, Raja Oman di teluk 

persia dan saudaranya. Abdu. Kemudian ia di utus untuk mendakwahi Bani Fuzarah ddi 
Ghaffan.

n. Adh-Dhahak bin Sufyan bin Auf. Ia di utus untuk mendakwahi kaumnya,Bani Auf.
o. Yasar bin Sufyan Al-Ka‟bi. Ia diutus untuk mendakwahi kaumnya Bani Ka‟b.
p. Usamah bin Zaid. Ia di utus untuk mendakwahi harakat dari kabilah Juhainah.

Pendekatan melalui strategi politik ini sangat besar pengaruhnya bagi 
perkembangan dakwah pada masa yang akan datang. Selanjutnya,dakwah melalui surat 
yang di lakukan sesudah perdamaian Hudaibiyahd dan sebelum penaklukan 
Mekah,membuahkan hasil sebagai berikut.

a. Rasulullah berhasil mengetahui politik para pembesar dan keinginan mereka.
b. Muqauqis (gubernur Romawi di Mesir) sekalipun tidak masuk islam,namun ia bersahabat 

dengat Rasulullah.
c. Raja Najasyi (Raja Ethiopia ) masuk islam tetapi tidak sanggup mengislamkan rakyatnya.
d. Dua raja Oman dan rakyatnya masuk islam.

Pengiriman surat-surat Rasulullah tersebut kepada para raja membuat kedudukan 
islam menjadi tinggi,baik dari segi agama maupun politik. Dengan demikian,media ini 
benar-benar tepat sehingga posisi islam menjadi di untungkan

Kedatangan Para Delegasi
Sebagai hasil yang lain darai meluasnya dakwah ke sejumlah penjuru negeri,maka 
berdatanganlah berbagai delegasi ke Madinah. Berikut adalah para delegasi tersebut.

a. Delegasi Hamdan,yaitu delegasi pertama dari Yaman yang datang ke Madinah untuk 
menyatakan masuk islam.

b. Delegasi Hamdan,yaitu delegasi Yaman yang lain yang datang pada tahun 9 hijriah 
setelah Rasulullah kembali dari perang Tabuk. Delegasi ini terdiri atas beberapa pemuka 
kaum yang datang untuk menyatakan diri masuk islam.

c. Delegasi Himyar. Delegasi ini juga datang setelah Rasulullah kembali dari perang Tabuk 
dan menyatakan bahwa mereka bergabung ke dalam daulah islamiyah.
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d. Delegasi Zar‟ah Dzi Yazan. Delegasi ini juga dari Yaman yang di pimpin oleh Malik bin 
Marrah bin Marrah Rahaway. Mereka membuat surat dari Zaar‟ah yang menyatakan masuk 
islam.

e. Delegasi Bani Zubaid dan delegasi Bani Khaulan. Mereka datang ke Madinah untuk 
menyatakan masuk islam. 

BAB  4
DAKWAH PADA MASA KHULAFAURRASYIDIN

Khilafah Rasyidah merupakan para pemimpin ummat Islam setelah Nabi Muhammad 
SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn 
Affan Radhiallahu Ta‟ala anhum dan Ali ibn Abi Thalib Karamallahu Wajhahu dimana
sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang islami karena berundang-
undangkan dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah.

Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi wasallam tidak meninggalkan wasiat tentang 
siapa yang akan menggantikan beliau Shallallahu „Alaihi wasallam sebagai pemimpin 
politik umat Islam setelah beliau Shallallahu „Alaihi wasallam wafat. Ia Shallallahu „Alaihi 
wasallam nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri 
untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau Shallallahu „Alaihi 
wasallam wafat; belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan 
Anshar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa 
yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-
masing pihak, baik Muhajirin maupun Anshar, sama-sama merasa berhak menjadi 
pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, 
Abu Bakar Radhiallahu „anhu terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar
Radhiallahu „anhu mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-
masing pihak menerima dan membaiatnya.

Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar Radhiallahu „anhu disebut 
Khalifah Rasulillah (Pengganti Rasul Allah) yang dalam perkembangan selanjutnya disebut 
khalifah saja. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Shallallahu „Alaihi 
wasallam wafat untuk menggantikan beliau Shallallahu „Alaihi wasallam melanjutkan 
tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.

Abu Bakar As-Shidiq
Nama asli Abu Bakar Ash-Shidiq ialah Abdullah ibn Abi Quhaafah „Utsman ibn 

Umar, yang sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi SAW yaitu pada Ka‟ab. 
Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran nabi SAW. Pengangkatan Abu Bakar menjadi 
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khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Anshor lantaran terjadinya 
kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi SAW. Orang yang 
pertama kali membaiat Abu Bakar menjadi khalifah ialah Umar ibn Khatthab kemudian 
diikuti oleh seluruh orang Muhajirin dan Anshor[
Umar ibn Khatthab

Dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi SAW. Nama asli Khalifah Umar 
ibn Khatab ibn Nufail ibn Abdil Uzza ibn Rabbah. Beliau juga dijuluki Abu Hafshin yang 
didapatkan dari Nabi SAW karena Nabi melihat sifat tegas yang dimilikinya. Abu Hafshin 
adalah julukan bagi singa. Beliau adalah orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul 
Mukminin secara luas oleh umat. Kekhalifahan Umar ibn Al Khaththab berlangsung selama 
10 tahun, 6 bulan lebih 3 hari. Semenjak tanggal 23 Jumadil Akhir 13 hijriyah hingga 26 
Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah. 
„Utsman ibn „Affan

„Utsman ibn „Affan adalah seorang saudagar atau pedagang, ia termasuk saudagar 
yang sukses dan berhasil, beliau terkenal lembut, sabar, tekun dan pemurah. Dengan 
ketekunan yang dimilikinya serta kemurahan hatinya dalam berdagang, pada usia yang 
masih muda, ia sudah berdagang dinegeri Syam dan Hirah pada waktu itu negeri Syam 
masih dijajah kerajaan Romawi, sedangkan Hijrah merupakan jajahan Persia. Dengan 
pngalaman berdagang, ia memiliki kayaan yang banyak dan sahabat yang banyak. Beliau
berasal dari suku Umayyah ibn Abdu Syams ibn Abdu Manaf, dengan nama asli „Utsman 
ibn „Affan ibn Abi al-Ash. Sebelum beliau masuk Islam beliau tidak banyak mengetahui 
tentang Nabi Muhammad SAW, beliau hanya mengetahui tentang beberapa kepribadian 
Nabi dari perang lain, ia mengetahui bahwa Nabi Muhammad memiliki kejujuran, ia juga 
mengetahui sedikit tentang kepemimipinan Nabi Muhammad SAW, keinginan beliau 
bertemu dengan Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada sahabatnya, yaitu Abu 
Bakar, rumah Abu Bakar tidak terlalu jauh dari rumah beliau. Beliau masuk Islam sebelum 
Nabi SAW masuk ke Darul Arqam. Beliau adalah seorang yang kaya. Beliau menjabat 
sebagai khalifah sesudah „Umar ibn Al Khaththab r.a berdasarkan kesepakatan ahlu syura. 
Beliau dilahirkan 5 tahun setelah tahun kelahiran Nabi SAW. Beliau terus menjabat 
khalifah hingga terbunuh sebagai syahid pada bulan Dzulhijah tahun 35 hijriyah dalam usia 
90 tahun menurut salah satu pendapat ulama Kekhalifahan beliau berlangsung selama 12 
tahun kurang tahun 35 hijriyah hingga 19 Ramadhan tahun 40 hijriyah.
Ali ibn Abi Thalib
Lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi SAW, beliau merupakan putra dari paman 
Nabi SAW yang mempunyai nama asli Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Mutholib ibn Hasyim. 
Ali ibn Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menyerahkan kepadanya bendera jihad pada saat 
perang Khaibar yang dengan perantara perjuangannyalah Allah memenangkan umat Islam 
dalam pertempuran. Beliau dibai‟at sebagai khalifah setelah khalifah „Utsman terbunuh. 



46 | P a g e  
 

Beliau menjadi khalifah secara syar‟i hingga wafat dalam keadaan mati syahid pada bulan 
Ramadhan tahun 40 hijriyah dalam usia 63 tahun. Kehalifahan Ali berlangsung selama 4 
tahun 9 bulan, sejak 19 Dzulhijah 12 hari.

B. Gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafa‟ur Rasyidin
1) Dakwah pada masa Abu Bakar As-Shidiq

Abu Bakar yang memerintah selama dua setengah tahun tepatnya dua tahun tiga bulan 
dua puluh hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat namun sarat dengan amal dan 
jihad. Di saat Abu Bakar memerintah tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang 
menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakana 
tersebut ialah: murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu yaitu Musailamah al-
Kadzab, Thulaihah al-Asad dan al-Aswad al-Anasi dari Yaman; keengganan membayar 
zakat karena mengikuti Malik ibn Nawiroh dari Bani Tamim.

Selain menghadapi rongrongan dari dalam Islam sendiri Abu Bakar juga melakukan 
ekspansi wilayah keluar daerah diantara hingga mencapai Bashrah, Qatar, Kuwait, Iraq, 
bahkan hingga daerah kekuasaan kekaisaran Romawi yang meliputi Mesir, Syiria dan 
Palestina.

Gerakan dakwah yang paling menonjol pada Khalifah Abu Bakar ialah pengumpulan 
Al Qur‟an. Alasan utama dikumpulkannya Al-Qur‟an ialah rasa kekhawatiran seorang 
Umar ibn Khatthab terhadap masa depan Islam jika kadar intinya yang menjaga Islam 
dengan Al Qur‟an (Qurra dan Huffadz) gugur satu per satu di medan perang.

2) Dakwah pada masa Umar ibn Khatthab
a. Penyempurnaan Fath Irak

Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum Muslimin untuk melakukan perluasan ke 
negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kuffah (ibu kota Islam pada 
masa Ali), kemudian Baghdad (ibu kota Islam pada masa Abbasiyah), dan Samra yang 
didirika pada masa Mu‟tasyim.

b. Iran
Setelah Irak ditaklukan negeri-negeri lain di Persia juga ditaklukan, diantaranya 

negeri-negeri di seberang sungai. Dengan demikian habislah riwayat Imperium Persia.
c. Syam dan Palestina

Ketika khalifah pertama Abu bakar meninggal dunia sedang berlangsung di Syam 
dibawah komando Khalid ibnn Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, Amr ibn Ash, 
Yazid ibn Abi Sufyan Syurahbil ibn Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi Khalifah, 
beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima teringgi untuk kawasan Syam. Khalid 
dikirimi surat pengunduran dirinya sa‟at perang sedang berlangsung, pakar sejarah 
berpendapat peristiwa ini terjadi pada perang Yarmuk. Khalid menerima keputusan itu, 
beliau tetap aktif ikut dalam peperangan dibawah komando Abu Ubaidah. Sebagian ahli 
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sejarah mengatakan ditunjuk Abu Ubaidah oleh Umar karena lapangan sa‟at itu 
membutuhkan pemimpin yang kriterianya ada pada Abu Ubaidah, beliau memiliki keahlian 
dalam hal lobby dan administrasi, sedangkan keahlian Khalid adalah strategi perang.

d. Yordania
Dalam upaya perluasan daerah kewilayah ini, kaum muslimin harus mengambil jalan 

terakhir, yaitu menghadapi pasukan Romawi yang tidak mau mempersilahkan kaum 
muslimin melakukan dakwah secara damai. Kaum muslimin berhasil memenangkan 
pertempuran.

e. Syiria
Pasukan Islam melanjutan perjalanannya menuju Dimasyq (damaskus) dibawah 

komando Ubaidillah ibn Jarrah. Setelah Syiria tunduk, pasukan bergerak menuju ke utara. 
Yaitu Hims, Hamat, Halb, Shoid, dan Bairut.

f. Palestina
Sejak terjadinya peristiwa isra‟ mi‟raj, negeri Palestina tidak bisa dipisahkan dengan 

kaum muslimin. Aqhsa adalah negeri suci ketiga yang diperintahkan kepada kaum 
muslimin untuk dikunjungi. Berdasarkan kenyataan tersebut, kaum muslimin betul-betul 
serius untuk membebaskan negeri ini dari kekuasaan Romawi. Namun akhirnya mereka 
memilih damai dan meminta kepada pasukan agar langsung menghadirkan Umar ibn 
Khatthab perihal tersebut. Di pintu negeri Palestina, Umar disambut oleh Beartrick 
Ciprunius dan sebagian pemimpin kaum muslimin. Pada kesepakatan itu Umar membuat 
kesepakatan untuk memberikan rasa aman, yaitu keamanan harta benda dan jiwa dan syiar 
keagamaan kepada penduduk asli. Kesepakatan itu dikenal dengan perjanjian Umar. Ketika 
waktu sholat ashar Umar menolak untuk sholat di gereja Qiamat, tetapi beliau sholat 
diluarnya, khawatir dikemudian hari kaum muslimin mengikuti sunnah Umar. Perbuatan 
Umar ini menegaskan bagaimana toleransi kaum muslimin dengan orang yang tidak 
seagama.

g. Ekspedisi kawasan Maghribi
Ekspdisi penyiaran Islam keluar kawasan Arab kemudian memecah diri ke beberapa 

penjuru. Disamping gerakan kearah timur mereka juga bergerak kearah barat. Pasukan 
sebesar 4000 orang prajurit muslim bergerak ke Mesir dibawa panglima Amr ibn Ash. 
Sepanjang perjalanan tampaknya besar pasukan makin bertambah, sampai mencapai 20.000 
orang. Hal ini menimbulkan kesan bagi orang Islam telah membangkitkan daya tarik untuk 
bergabung dalam pasukan dibawah panji-panji Islam. Sukses kembali ada di prajurit 
berkuda kaum muslimin yang telah terlatih pula. Seruan kalimat Allahu akbar disetiap 
medan perang tampaknya menimbulkan efek ganda. Disatu sisi berhasil membangkitkan 
semangat dan ketegaran bagi umat Islam dalam melaksanakan misi suci mereka dalam 
penyebaran Islam. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid adalah 
menjadikan kota heliopolis sebagai ibu kota Islam di Mesir. Dalam perkembangan 
selanjutnya kota ini dikenal dengan sebutan Cairo Lama yang kelak mejadi ibu kota Mesir.
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Setelah mendapatkan izin dan restu khalifah pasukan Amr ibn Ash meneruskan 
eksedisinya kawasan matahari tenggelam dijalur Afrika Utara. Dalam ungkapan bahasa 
Arab kawasan itu disebut kawasan Magribi, yang berasal dari dari kata ghurubi syamsy
yang berarti tenggelam matahari.

Tidak seorang prajurit dan orag Arab berhak atas kawasan baru itu. Semua kawasan 
dan kekayaan baru langsung menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa untuk 
memeluk Islam keuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan 
kepemimpinan otonom dikawasan mereka dengan kewajiban untuk membayar pajak 
perlindungan (jizyah) kepada kekhalifahan di Madinah.

3) Dakwah pada masa „Utsman ibn „Affan
Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah „Utsman ibn „Affan sebagai khalifah. 

Pada masa kekhalifahannya langkah yang diambil ialah sebagai berikut:
a. Perluasan wilayah

Pada masa khalifah „Utsman inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk 
menyerang daerah kepulauan yang terletak di laut tengah. Masa ini juga dibangun kapal 
perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika, seperti 
daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes dan 
sisa dari wilayah Persia.

b. Sosial budaya
Membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke 

kota. Membangun jalan, jembatan, masjid, rumah, penginapan para tamu dalam berbagai 
bentuk serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah.

Namun pada pertengahan kedua pemerintah „Utsman retak ditimpa perpecahan yang 
disebabkan karena kebijakan „Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar 
yang didominasi dari keluarga Bani Umayyah. Sebagai contohnya khalifah „Utsman 
mengganti Sa‟ad ibn Abi Waqash yang merupakan gubernur Kufah dengan Walid ibn 
Uqbah yang merupakan saudara se-ibu khalifah „Utsman.

c. Penetapan Mushaf „Utsmani
Umat Islam pada masa khalifah „Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan 

terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat 
Al Qur‟an menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari 
wilayah mereka (di Syiria masyarakat mengacu pada bacaan Ubay ibn Ka‟ab, di Kufah 
masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah ibn Mas‟ud). Persoalan tersebut menimbulkan 
perselisihan di kalangan umat Islam.

Untuk mengatasi hal tersebut khalifah „Utsman membentuk sebuah tim yang bertugas 
untuk menyalin dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al Qur‟an ke dalam satu mushaf resmi
yang diketuai oleh Zaid ibn Tsabit. Mushaf tersebut dibuat lima buah, empat buah dikirim 
ke wilayah Makkah, Syiria, Kufah, Bashrah dan satu tinggal di Madinah. Mushaf hasil 
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kerja dari tim kodifikasi Al Qur‟an pada masa khalifah „Utsman yang tinggal di Madinah 
disebut dengan Mushaf „Utsmani atau Mushaf Al-Imam yang sampai sekarang masih kita 
gunakan, bahan digunakan di selruh penjuru dunia.

4) Dakwah pada masa Ali ibn Abi Thalib
Sejarah kepemimpinan khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat 

Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi 
kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas khalifah 
„Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga 
Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuh „Utsman.

Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh khalifah Ali secara garis besar dapat 
diperinci sebagai berikut:

- Merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang di dominasi oleh keluarga Bani 
Umayyah.

- Menyamakan kedudukan seseorang dimata hukum. Seperti ketika khalifah Ali menuduh 
seorang Yahudi mengambil baju besi kepada hakim. Dipihak Ali memiliki keyakinan 
bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya, sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh 
bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian 
memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu adalah si Yahudi karena dari pihak Ali 
tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu milik beliau. Hal inilah yang membuat 
si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam, bahkan karena 
kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keIslamannya.

BAB 5

DAKWAH PADA MASA UMAYYAH

Pendahuluan 

Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafa ar-
Rasyidin yang memerintah dari 661-M sampai 750-M di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta 
dari 756-M sampai 1031-M di Cordova, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada 
Umayyah bin „Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu 
Mu‟awiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Mu‟awiyah.

Bani Umayyah memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi penguasa yang sudah 
terpendam sejak dulu. Ambisi ini ada karena Bani Umayyah menganggap keturunan 
mereka berasal dari golongan bangsawan, terhormat dan mempunyai kekayaan yang 
melimpah. Namun, kenyataannya Bani Umayyah tidak berhasil, karena Bani Umayyah 
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tidak memperoleh popularitas di lingkungan penduduk Arab, tidak seperti layaknya Bani 
Hasyim yang berhasil memperoleh popularitas di lingkungan penduduk Arab. Sebagai 
akibat ambisi yang tidak kesampaian, maka terjadilah persaingan antara Umayyah dengan 
pamannya Hasyim bin Abd al-Manaf. Kondisi ini justru semakin menyudutkan citra 
Umayyah di mata masyarakat Arab.

Walau demikian, akhirnya, ambisi untuk menjadi penguasa dari keturunan Bani 
Umayyah ini tercapai juga oleh keturunan Bani Umayyah yang bernama Mu‟awiyah bin 
Abi Sufyan. Bani Umayyah berkuasa setelah kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin.

Mengalir dari uraian di atas, maka tinjauan sejarah dalam tulisan makalah ini akan 
membahas tentang masa kelahiran, khalifah-khalifah yang pernah berkuasa pada Dinasti 
Umayyah, dan ekspansi-ekspansi yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah. Adapun tata 
urut dari tulisan ini meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Berdirinya Dinasti Umayyah
Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah 

bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bani Umayyah baru masuk islam setelah Nabi 
Muhammad s.a.w berhasil menalukan kota Makkah (Fathu Makkah). Sepeninggal 
Rosululloh bani Umayyah sesungguhnya menginginkan jabatan pengganti Rosul(khalifah), 
tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. 
Baru setelah Umar meninggal yang penggantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 
enam orang sahabat, bani umayyah menyokong pencalonan Usman secara terang-terangan, 
hingga akhirnya Usman terpilih. Sejak saat itu mulailah meletakkan dasar-dasar untuk 
menegaan khilafah Umayyah. Pada masa pemerintahan Usman inilah Mu‟awwiyah 
mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya, dan menyiapkan daerah Syam 
sebagai pusat kekuasaan di kemudian hari.

Hingga suatu saat yang ditunggu Mu‟awiyyahpun datang dengan adanya 
perselisihan antara Ali bin Abi Tholib dengan Mu‟awwiyah bin Abu Sufyan akhirnya pecah 
menjadi perang siffin. Perang tersebut diakhiri dengan peristiwa tahkim yang menyebabkan 
kubu Ali terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang keluar dari Ali disebut golongan 
khowarij dan golongan yang setia kepada Ali disebut golongan syi‟ah. Di luar golongan ini 
masih ada golongan umat islam yang lain yaitu golongan yang mendukung Mu‟awwiyah. 
Adanya hal-hal semakin memperkeruh kondisi umat islam. Sampai pada akhirnya Ali bin 
Abi Tholib terbunuh oleh seorang khowarij yang benama Abdur Rohman bin Muljam pada 
tanggal 17 Romadhon tahun 40 H.

Pada saat itu sebagian masyarakat Islam di Arab, Irak dan Iran memilih dan 
mengangkat Hasan Ibn „Ali. Akan tetapi, Hasan Ibn „Ali kemudian memberikan 
kekuasaannya kepada Muawiyah Ibn Abi Soffan setelah menduduki jabatan selama kurang 
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lebih 3 bulan. Hasan melakukan hal tersebut karena ian menyadari kelemahan dan 
kekurangannya dalam kepemimpinan. Hasan menganggap Muawiyah lebih cocok untuk 
memimpin umat Islam. 

Pada tahun 661 M / 41 H terjadilah perpindahan kekuasaan dari Hasan bin Ali 
kepada Muawiyah bin Abi sofyan. Serah terima jabatan itu berlangsung di Kuffah, sebuah 
kota pelabuhan yang makmur diteluk Persia. Dan kemudian dikenal dalam sejarah Islam 
dengan “Amul Jama‟ah”(tahun persatuan umat islam). Muawiyah menerima kekhalifahan 
di Kuffah dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan. Dengan demikian berakhirlah 
masa yang disebut Khulafaur Rasyidin, dan dimulailah kekuasan bani umayyah dalam 
sejarah islam.

Muawiyah menerima kekhalifahan di Kuffah dengan syarat-syarat yang diajukan 
oleh Hasan, yakni :

1. Agar Muawiyah tiada menaruh dendam terhadap seorang pun penduduk Irak
2. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka
3. Agar pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan kepadanya dan diberikan tiap tahun
4. Agar Muawiyah membayar kepada saudaranya, Husain, 2 juta dirham
5. Pemberian kepada Bani Hasyim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada Bani 

Abdis Syams.

Sejak peristiwa Amul Jama‟ah itu, Mu‟awwiyah resmi menjadi khalifah baru umat 
islam yang berpusat di Damaskus(Suriah). Perbedaan yang mencolok dinasti ini dengan 
Khulafaur Rasyidin adalah terletak pada pergantian pemimpin yang dilakukan secara turun 
temurun atau bentuk monarchi heredetis. Ini terletak sebelum Mu‟awwiyah meninggal, dia 
sudah menyiapkan Yazid bin Mu‟awwiyah sebagai putra mahkota menggantikan dirinya. 
Muawwiyah sebagai khalifah pertama dinasti ini dan dialah yang dianggap sebagiai pendiri 
dari dinasti Umayyah ini.

Khalifah-Khalifah pada masa Dinasti Umayyah

Dinasti umayyah memegang kekuasan islam selama 90 tahun dengan pusat 
pemerintahan di Damaskus (Suriah). Selama kurun waktu tersebut pemerintahan dipegang 
oleh 14 khalifah. Khalifah-khalifah iti diantaranya adalah:

1.Mua‟awwiyah bin Abi Sofyan (661-680M)

2. Yazid bin Mu‟awwiyah (680-683M)
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3. Mu‟awwiyah bin Yazid (683-684M)

4. Marwan Bin Hakam (684-685M)

5. Abdul Malik bin Marwan (685-705M)
6. Al-Walid bin Abdul Malik (705-715M)
7. Sulaiman bin Abdl Malik (715-717M)
8.Umar bin Abdul Aziz (717-720M)
9. Yazid bin Abdul Malik (720-724M)
10.Hisyam bin Abdul Malik (724-743M)
11.Walid bin Yazid (743-744M)
12.Yazid bin Walid (744M)
13.Ibrahim bin Walid (744-745M)
14.Marwan bin Muhammad (745-750M).

Diantara khalifah-khalifah itu terdapat beberapa kholifah terkenal dan memberikan 
sumbangan terhadap perkembangan dan kebudayaan islam, diantara para khalifah itu 
adalah

1. Muawyah Ibn Abi Sofyan (41-60 H / 661-680 M ) 

Pada umumnya sejarawan memandang negative terhadap muawiyah keberhasilannya 
memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di siffin dicapai melalui 
cara arbitrase yang curang. Lebih dari itu, Muawiyah juga dituduh sebagai penghianat 
prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah sisten pemerintahan yang 
dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariska turun-temurun.

Bila dilihat dari sikap dan prestasi pilitiknya yang menakjubkan sesungguhnya 
Muawiyah adalah seorang pribadi dan pemimpin besar yang berbakat. Didalam dirinya 
terkumpul sifat-sifat seorang penguasa yang politikus dan pengalaman politik telah 
memperkaya dirinya dengan kebijakan kebijakan dalam pemerintahan. 

Dalam mengendalikan pemerintahan, Mu‟awiyyah di dukung oleh beberapa 
pembatu utama dalam mengatasi berbagai kesultanan, diantaranya Amr bin As (Gubernur 
Mesir); Mugirah bin Syu‟bah (Gubernur Kuffah) kota barat sungai Eurafat (Irak); Ziyad bin 
Abihi (Gubernur Persia); Ubaidillah bin Ziyad (Gubernur di Basra) hingga wafatnya 
Muawiyyah tahun 680.

Diantara usaha yang dilakukan Muawiyah sehingga membawa namanya menjagi 
terkenal selain mendirikan Bani umayyah, adalah perluasan wilayah dan berusaha 



53 | P a g e  
 

menaklukan beberapa daerah kekuasaan Byzantium dan Persia. Muawiyah mengutus 
Uqbah Ibn Nafi untuk menakluklukan Tunisia tahun 670 M. panglima Uqbah Ibn Nafi 
kemudian mendirikan sebuah kota, yaitu kora Qairun. Disebelah timur, Muawiyah dapat 
menaklukan Khurasan sampai kesungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan 
Lautnya terus mengadakan serangan ke Ibu kota Byzantiun, Konstantinopel. 

Kemudian diantara jasa-jasa Muawiyah adalah mengadakan “Dinas Pos Kilat” dengan 
menggunakan kuda-kuda yang selalu siap di tiap pos gunanya untuk memperlancar 
administrasi pusat dan daerah. Dalam bidang ekonomi Muawiyah juga mendirikan “Kantor 
Cap” (percetakan mata uang). Di bidang hukum beliau membentuk profesi Qodli yang 
bertugas untuk memutuskan hukum dan problema yang muncul ditengah masyarakat 
muslim.

2. Abdul Malik Ibn Marwan (65-86 H / 683-705 M) 

Khalifah Abduk Malik adalah orang kedua terbesar dalam deretan para khalifah Bani 
Umayyah. Ia dikenal sebagai seorang khalifah yang dalam ilmu agamanya, terutama 
dibidang Fiqih. Khalifah Abdul Malik memerintah paling lama yakni 21 tahun. Khalifah 
Abdul Maluk Ibn Marwan menciptaan keamanan disemua wilayah Islam. Setelah 
keamanan menjadi stabil, maka ia berusaha melaksanakan pembangunan demi terciptanya
kesejahteraan masyarakat. Hasil uasahanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
antara lain: 

a. Membentuk Mahkamah Agung 

b. Penggantian bahasa resmi ( menggunakan Bahasa arab ) 

c. Penggantian mata uang ( mencetak mata uang dengan nama Dirham, Dinar dan Fals) 

d. Mendirikan kas Negara di Damaskus 

e. Pembangunan pos dan peningkatan pelayanan pos dan komunikasi

f. Mendirikan bangunan-bangunan seperti pembangunan pabrik-pabrik senjata dan 
pabrik kapal perang yang didirikan di Tunisia

g. Membangun masdji Umar (Qubah Al-Sakharah) di Yarussalem

h. Memperluas masjid Haram di Makkah

i. Penyempurnaan tulisan Mushaf Al-Qur‟an dengan titik pada huruf-huruf tertentu dan 
memperbaharui Qawaid 
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Abdul Malik sebagai penerus dari Muawiyyah. Dia berhasil menyeberangi sungai 
Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarijzm, Ferhana dan 
Samarkandi. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baukhistan, Sina 
dan Punjab sampai ke Malta.

3. Walid Ibn Abdul malik ( 89-96 H / 705-715 M)

Khalifah Walid ibn Abdul Malik ini memerintah kurang lebih 10 tahun. Pada masa 
pemerintahannya, kekayaan dan kemakmuran melimpah ruah. Pada masa Walid Ibn bdul 
Malik terkenal dengan Negara yang damai dan rakyat memperoleh jaminan keamanan. 
Wilayah Islam pada masa ini paling luas yaitu dari Indus di India sampai ke Andalusia di 
Spanyol. Wilayah kekuasannya meluas kewilayah Timur sampai didaerah anak Benua India 
dan perbatasan Cina. Sementara dibagian Utara meliputi Aleppo, Asia kecil, Cesnia, dan 
Armenia sampai Timur Laut. Dan dibagian barat, Islam menguasai seluruh Afrika Utara 
sampai Semenanjung Iberia, serta kepulauan di Laut Lengah. 

Disamping itu juga banyak kemajuan dalam bidang kebudayaan dan sosial. Diantara 
usaha yang menyangkut bidang sosial dan kebudayaan antara lain : 

a. Mendirikan Rumah Ssakit

b. Orang buta, lumpuh, gila, lansia, dan wanita yang ditinggal mati suaminya 
dimedan perang dapat jaminan hidup secara gratis dari Negara

c. Khalifah juga pencinta seni dan sastra serta puisi, dan untuk mengkaji Al-Qur‟an dan Hadits 
dibangun pusat-pusat kajian Islam

d. Membangun masjid, diantaranya masjid Al-Haram

e. Membangun “Hujrah” makam Nabi Muhammad saw

f. Khalifah ini dinilai sebagai khalifah yang merakyat, sehingga banyak madrasah dan sekolah 
kedokteran dibangunnya. 

4. Umar Ibn Abdul Aziz (99-101H / 717-720 M)

Khalifah ini terkenal dengan keadilannya dalam menjalankan pemerintahan. Ia 
mempunyai pribadi seperti Umar Ibn Khatab. Diantara sifat-sifat terpuji umar Ibn Abdul 
Aziz yakni sopan, adil, sederhana, bertakwa kepada Allah swt, sangat cinta kepada 
rakyatnya, lebih mementingkan urusan agama dari pada politik, lebih mementingkan 
persatuan umat islam dari pada golongan, penyiaran islam dengan cara damai dan berbuat 
adil terhadap semua pihak. 



55 | P a g e  
 

Usahanya dalam proses penyebaran islam dilakukan dengan mengirim para Mubaligh 
ke India, Turki, dan Barbar di Afrika Utara dan menyetop usaha pengepungan 
Konstaninopel dan para Tentara diperintahkan untuk kembali ke markas masing-masing. 
Disamping itu, ia juga mengirim selembaran tentang islam dan ilmu pengetahuan kepada 
para Gubernur. Dan yang lebih penting usahanya dalan system pemerintahan ialah 
mengembalikan semua system kepada ajaran islam dan sebelum menjadi pemimpin ia 
pernah menawarkan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi 
pemimpin. 

Terhadap pihak yang menentang Bani Umayyah, seperti golongan Khawarij dan syi‟ah,
Umar bersikap lunak. Mereka tidak diperangi, tetapi diajak berdikusi dan membina saling 
pengertian ia melancarkan dakwah Islam dengan cara bijaksana dan persuatif hingga 
penduduk yang belum beragama Islam masuk ke Islam, juga melindungi penduduk Mesir,

5. Hisyam Ibn Abdul malik ( 105-125 H / 724-743 M)

Diantara usaha-usaha ynag dilakukan Hisyam yakni membangun pabrik senjata, 
mendirikan perusahaan kain sutera yang halus, menggali beberapa terusan untuk 
kepentingan irigasi dan membangun pacuan kuda.

Saat menjadi khalifah, Hasyim menghadapi banyak masalah dalam negeri yang menyita 
perhatiannya. Bahkan di zaman ini muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan 
berat bagi pemerintahan Bani Umayyah, kekuatan itu berasal dari Bani Hasyim yang di 
dukung oleh golongan Mawali. Kemelut politik di Irak, khususnya Khurasan, 
mendorongnya berkali-kali mengganti Gubernur di daerah ini. Sungguhpun demikian, 
Khurasan tidak juga tenang dari kerusuhan. Sentimen kesukuan Arab Utara dan Selatan 
adalah penyebab runtuhnya Dinasti Umayyah. Walaupun sebenarnya Hasyim ibn Malik 
adalah seorang Khalifah yang kuat dan terampil. Akhirnya pada tahun 750 M, daulah 
Umayyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani yang 
dipelopori oleh keturunan al-Abbas ibn al-Muthalib. Dan gerakan ini didukung penuh oleh 
Bani Hasyim dan golongan Syi‟ah serta kaum Mawali.

Ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah

Kejayaan dinasti Umayyah ditandai dengan capaian ekspansinya yang sangat luas. 
Langkah ekspansi ini menunjukkan stabilitas politi Umayyah yang cukup mapan. Ekspansi 
masa dinasti Umayyah ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari apa saja yang telah 
dicapai pada masa khulafaur Rasydin. Pada masa itu sempat berhenti disebabkan konflik 
dan kekacauan di kalangan umat Islam.
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1. Perluasan ke Wilayah Barat
Begitu Mu‟awwiyah berhasil menduduki jabatan sebagai khalifah umat islam, ia 

langsung membuat langkah-langkah strategis untuk mengembangkan kekuasaannya. 
Mu‟awwiyah berusaha mematahan imperium Bizantium, dengan merebut kota 
Konstantinopel. Mu‟awwiyah membayangkan dengan jatuhnya kota Konstantinopel akan 
menyebabkan jatuhnya imperium Bizantium.

Untuk kepentingan ini, Mu‟awwiyah mempersiapkan armadanya yang telah 
dilengkapi dengan persenjataan lengkap, bahkan armada Mu‟awwiyah jauh lebih besar dari 
armada Bizantium yang bermarkas di antai Licya. Maka mulailah bertolak armada 
Mu‟awwiyah, setiap pulau yang dilewati di laut tengah berhasil ditaklukkan satu persatu 
seperti pulau Rhodes, pulau Kreta. Dan juga diserangnya pulau-pulai Sisilia dan pulau-
pulau Arwad. Ini adalah pulau yang terdapat di sebelah barat laut Marmora. Kemudian 
Mu‟awwiyah terus bertolak untuk mengepung kota Konstantinopel. Ketika itu tentara 
muslimin oleh Yazid bin Mu‟awwiyah dan didampingi oleh Abu Ayyub al-Anshar, 
Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan Banu Abbas.

Meskipun penyerangan terus dilancarkan oleh pasukan Islam, tampaknya saat itu 
pasukan Bizantium amat tangguh dan juga didukung oleh medan yang sudah dikenalnya 
serta dekat dengan ibu kota. Dibandingkan dengan tentara islam yang jauh dari basis 
mereka.walaupun orang islam telah membangun pangkalan di laut Marmora tetapi masih 
belum bisa menembus benteng Istambul. Sekitar tahun 677M, Mu‟awwiyah memutuskan 
untuk menghentikan serangan dan berdamai dengan Bizantium setelah pasukan islam 
mengalami beberapa kekalahan.

Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik yang saat itu merasa kekuatan 
islam sudah cukup kuat untuk merebut Konstantinopel kembali, maka dengan jumlah 
armada dan tentara yang lebih besar lebih kurang 80.000 orang dan 1800 kapal mengepung 
ibu kota musuh selama setahun penuh(Agustus 717-718) tetapi sekali lagi pasukan islam 
harus mengakui bahwa kota tersebut terlalu kuat bagi para penyerang, sehingga 
pemerintahan pusat memerintahkan menarik mundur ekspedisinya ini, dan mengarahkan ke 
wilayah lain.

2. Penaklukan di Afrika Utara
Wilayah-wilayah disekitar pantai Afrika Utara umumnya berada dalam kekuasaan 

Romawi, dan diperintah oleh satuan-satuan tentara Romawi. Sedangkan daerah gurun 
sahara dan daerah pertanian yang memanjang sampai pantai Atlantik dibarat dan sampai 
kenegara Sudan di selatan merupakan negeri-negeri merdeka, dikuasai oleh raja-raja barbar. 
Bangsa Romawi dan bangsa Eropa belum sanggup mengalahkan suku barbar ini, pola 
hidup mereka masih nomaden.

Sebelum pada zaman Usman orang-orang Arab telah mencapai Barqah dan Tripoli di 
Libya, kemudian Mu‟awwiyah bertekad merebut kekuasaan dari Romawi di Afrika utara. 



57 | P a g e  
 

Tugas ini dipercayakan pada Uqbah bin Nafi yang sebelumnya juga sudah ditempatkan di 
Barqah semenjak daerah tersebut ditaklukkan. Dengan dukungan orang Barbar dia 
mengalahkan tentara Bizantium di Ifriyah(Tunisia). Pada tahun 670M Uqbah mendirikan 
kota Qairawan sebagai kota islam dan markas bala tentara.

Pada tahun 681M Uqbah bin Nafi memimpin ekspansi besar-besaran ke barat sampai 
mencapai Atlantik. Tetapi dalam perjalanan pulang dia diserang dan dibunuh oleh kepala 
suku Barbar Kusaylah dan Kahira. Dengan tewasnya Uqbah bin Nafi dan kalahnya satuan-
satuan mereka, maka untuk kedua kalinya kekuasaan kembali ke tangan Bizantium di 
daerah pantai dan ke tangan Kusylah di daerah pedalaman. Pasukan-pasukan muslimin 
mengundurkan diri dari Qairawan ke Barqah. Kemudian Abd al-Aziz bin Marwan gubernur 
di Mesir berusaha mengembalikan kekuasaan muslimin dengan mengirimkan satuan-
satuan, tetapi satuan-satuan tersebut kalah.

Ketika jabatan khalifah dipegang oleh Abdul Malik, bani Umayyah mulai bangkit 
kembali. Abdul malik mengirimkan satuan yang besar duu bawah pimpinan Hasan bin 
Mu‟man Al-Ghasani(689M) berhasil mengusur Romawi dari Afrika Utara. Begitu juga 
dengan suku Barbar berhasil dipatahkan kekuatannya.

Dalam periode selanjutnya, di awal pemerintahan Al-Walid,Musa bin Nushair 
ditunjuk menjadi gubernur Ifriqiyah. Dia berhasil melenyapkan sisa-sisa kekuatan yang 
tadinya masih dimiliki oleh suku-suku Barbar. Maka antara tahun 705-708M Musa bin 
Nushair mencapai Atlantik dengan kekuatan besar. dia juga menaklukkan 
Thanjah(Tanqiera) dan kota Septah(Ceuta) yang terletak dipantai Afrika paling utara yang 
sebelumnya takluk kepada raja-raja Ghot. Dengan demikian kaum muslimin mendapat 
kemenangan dan stabilitas di kawasan ini.

3. Ekspansi ke Spanyol
Wilayah Spanyol atau yang orang Arab menyebutnya dengan Andalusia merupakan 

semenanjung yang merupakan pintu gerbang untuk memasuki laut tengah. Setelah berjaya 
di Afrika Utara, tentara islam ingin melanjutkan ekspansi ke daratan Eropa. Spanyol pada 
saat itu dikuasai oleh otokrasi keci Visigoth di bawah raja Roderick.

Bulan juli 710M sebanyak 400 orang melakukan pengintaian yang mendapati bahwa 
laporan-laporan mengenai banyaknya jarahan dan lemahnya pertahanan. Karena itu tahun 
berikutnya, seorang Barbar pembantu Musa bin Nushai bernama Tariq bin Ziad (yang 
namanya dipakai untuk Gilbraltar-Jabal Tariq,gunung Tariq) menyeberangi selat dengan 
7000 orang, kebanyakan orang Barbar. Sementara raja Roderick sedang berada di bagian 
utara, orang-orang islam berhasil memantapkan kedudukan mereka di Algeciras. Ketika 
Roderick akhirnya bergerak ke selatan untuk menghadapi orang-orang islam, yang 
sekarang diperkuat dengan tambahan 5000 orang lagi, dia dikalahkan.
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Seluruh Spanyol sekarang terbuka bagi orang-orang islam. Sisa orang-orang Visigoth 
tercerai berai. Di sana sini kepala beberapa daerah melakukan perlawanan, tetapi sebagian 
besar bisa dikalahkan dalam waktu singkat.

Dengan kemenangan itu kemudian Tariq terus menaklukkan kota demi kota dan 
mengembangkan kekuasaan di Spanyol. Dia berhasil menaklukkan kota Cordova, Granada, 
dan Toledo(Tolado dimasa itu adalah ibukota kerajaan Ghot). Setelah itu Musa bin Nushai 
juga bertolak ke Spanyol untuk bahu membahu dengan Tariq menaklukkan kota-kota 
Spanyol, dia berhasil merebut kota Karma, Musa melanjutkan perjalanan ke kota Toledo 
dia sehingga bertemu dengan Tariq.

Kemudian pasukan Musa dan Tariq melanjutkan perjalanan ke utara dan berhasil 
menaklukkan kota Barcelona dan Saragosa. Daerah-daerah Aragon dan Castilla pun 
bertekuk lutut pada mereka. Pasukan islam terus menuju ke timur laut sampai ke gunung 
Pyrenia. Namun tentara islam tidak tuntas menaklukkan pegunungan yang terletak di laut 
Calicia. Yang merupakan tempat pelarian dan pesembunyian bangsa Ghot dari serangan 
tentara islam.

4. Perluasan ke wilayah Timur
Penaklukan ke wilayah timur juga mendapat hasil yang cukup gemilang. Dian tara 

penaklukan ke wilayah timur ini adalah ke daerah Sind. Yang dimaksud denagn daerah 
Sind adalah negri yang melingkari sungan Sind(Indus) membentang dari Iran sampai 
pegunungan Himalaya. Negeri Sind ini sebagian besar termasuk negara Pakistan.wakil 
gubernur Basrah, Muhammad bin Qasim, berangkat melalui persia selatan dan Bulukhistan, 
mencapai Sind (711M) dan Punjab selatan (713M). 

Untuk mencapai negeri Sind ini bukanlah mudah, banyak rintangan dan pertempuran 
di setiap daerah yang dilalui. Yang terakhir yaitu pertempuran dengan raja Sind(Dahar). 
Dalam pertempuran, Dahar melarikan diri sehingga pasukan kucar-kacir dan banyak yang 
ditawan oleh pasukan muslim. Dengan hancurnya pasukan Dahar maka terbentanglah jalan 
Muhammad bin Qasim dan pasukannya menguasai seluruh Sind sehingga sampai ke 
Kasymir. Di antara faktor penting kaum muslimin mencapai kemenangan, dengan cepat di 
Sind adalah karena mendapatkan bantuan dari suku Med dan Zeth.

BAB 6

DAKWAH PADA MASA TURKI USMANI

Munculnya Kerajaan Turki Usmani

Dinasti Turki Usmani merupakan kekhalifaan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki 
pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. 
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Bangsa Turki memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan peradaban 
Islam.

Munculnya dinasti Usmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi 
kekuasaan pada periode kedua dari pemerintahan Abbasiyah (kira-kira abad ke-9). Sebelum 
itu, sekalipun telah ada kekuasaan bani Umayyah di Andalusia (755-1031 M) dan Bani 
Idris di bagian barat Afrika Utara (788-974 M), fregmentasi itu semakin menjadi pada sejak 
abad ke-9 M. Pada abad itu muncul berbagai dinasti seperti Aghlab, di Kairawan (800-909 
M), Bani Thulun di Mesir (858-905 M), Bani Saman di Bukhara (874-1001 M) dan Bani 
Buwaih di Baghdad dan Syiraz (932-1000 M). Kerajaan Usmani berkuasa secara meluas di 
Asia kecil sejak munculnya pembina dinasti ini yaitu Ottoman, pada tahun 1306 M. 
Golongan Ottoman mengambil nama mereka dari Usman I (1290-1326 M), pendiri 
kerajaan ini dan keturunannya berkuasa sampai 1922. Di antara negara muslim, Turki 
Usmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa. Pada 
masa Sultan Usman, orang Turki bukan merebut negara-negara Arab, tetapi juga seluruh 
daerah anatara Kaukasus dan kota Wina. Dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu, mereka 
menguasai daerah-daerah di sekitar laut tengah dan berabad-abad lamanya Turki 
merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Dinasti Turki 
Usmani merupakan kekhalifaan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di 
dunia Islam.

x Sejarah Berdirinya Kerajaan Usmani

Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang 
mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Arthogol Ibnu Sulaimansyah Ibn 
Kia Alp, kepala Kabilah Kab di Asia Tengah. Awal mula berdirinya Dinasti ini banyak 
tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku 
Qoyigh Oghus. Yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 
tiga abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia dan Iraq. Mereka masuk Islam 
pada abad ke-9/10 ketika menetap di Asia Tengah.

Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah 
Asia Tengah, yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, 
pemimpin suku Kayi Sulaiman Syah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari 
serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah Barat. Mereka akhirnya terbagi menjadi 
dua kelompok yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, yang kedua meneruskan 
perantauannya ke wilayah Asia Kecil.
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Kelompok kedua itu berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Erthegrol (Arthoghol) 
anak Sulaiman. Akhirnya mereka menghambakan dirinya kepada Sultan Ala Ad-Din II dari 
Turki Saljuq Rum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatholi, Asia Kecil. 
Ertheghol mempunyai seorang anak yang bernama Usman, kira-kira lahir tahun 1258. 
Nama Usmanlah ditunjuk sebagai nama kerajaan Turki Utsmani.

Namun dikawasan Timur, kekuatan Turki memperoleh tantangan dari dinasti Shafawiyyah, 
yakni dinasti lain yang muncul dari asal-usul yang tidak jelas, yang juga cikal bakal 
terbentuknya kabilah Turki. Terjadi perjuangan panjang guna mengendalikan wilayah-
wilayah perbatasan yang terletak diantara pusat kekuasaan, yakni Anatolia timur dan Irak. 
Bagdad ditaklukkan oleh dinasti Utsmaniyyah pada tahun 1534 M, direbut oleh 
Shafawiyyah pada tahun 1623 M, dan tidak dikuasai lagi oleh dinasti Utsmaniyyah hingga 
tahun 1638 M. Sebagian disebabkan perjuangan melawan dinasti Shafawiyyah. Dinasti 
Utsmaniyyah berpindah ke selatan memasuki tanah-tanah kesultanan mamluk.

Dinasti Utsmaniyyah mempertahankan perbatasan Islam dan mengadakan ekspansi, 
mereka berseteru dengan dinasti Shafawiyyah untuk memperebutkan Anatholia dan Irak. 
Dinasti Shafawiyyah memproklamirkan Syiah sebagai agama resmi dinasti, sedangkan 
dinasti Utsmaniyyah menganut ajaran Sunni seiring dengan perluasan imperium yang 
meliputi pula pusat-pusat budaya tinggi Islam perkotaan.

Birokrat-birokrat dinasti Utsmaniyyah yang dilatih dalam sistem istana dan bukan di 
madrasah atau di sekolah agama memiliki suatu pandangan lain terhadap hubungan timbal 
balik antara politik dan agama. Pandangan mereka dilukiskan sebagai mengutamakan 
rasion d‟etat. Birokrat Utsmaniyyah melihat pemeliharaan kesatuan negara dan kemajuan 
Islam sebagai tugasnya. Ini diungkapkan dalam rumusan Din U devlet (din wa daulat) atau 
agama dan negara. Tetapi aspek paling efektif dari kontrol pemerintahan Utsmaniyyah 
terhadap lembaga Ulama, yaitu hirarki orang-orang berilmu atau memiliki pengetahuan 
keagamaan.

x Sultan-Sultan yang Berkuasa pada Dinasti Usmani

1. Sultan Al-Ghazi Utsman I (699-726 H)
2. Sultan Al-Ghazi Orkhan I (726-761 H)
3. Sultan Al-Ghazi Murad I (761-791 H)
4. Sultan Al-Ghazi Bayazid I (791-804 H)
5. Sultan Al-Ghazi Muhammad I (816-824 H)
6. Sultan Al-Ghazi Murad II (824-855 H)
7. Sultan Al-Ghazi Muhammad Al-Fatih (Muhammad II) (855-886 H)
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8. Sultan Bayazid II (886-918 H)
9. Khalifah Salim I (918-926 H)
10. Khalifah Sulaiman Al-Qanuni (Sulaiman I) (926-974 H)
11. Khalifah Salim II (974-982 H)
12. Khalifah Murad III (982-1002 H)
13. Khalifah Muhammad III (1003-1012 H)
14. Khalifah Ahmad I (1012-1026 H)
15. Khalifah Musthafa (1026-1027 H)
16. Khalifah Utsman II (1027-1031 H)
17. Khalifah Musthafa I (1031 H-1032 H) (dua kali pemerintahan)
18. Khalifah Murad IV (1032-1049 H)
19. Khalifah Ibrahim I (1049-1058 H)
20. Khalifah Muhammad IV (1058-1099 H)
21. Khalifah Sulaiman II (1099-1102 H)
22. Khalifah Ahmad II (1102-1106 H)
23. Khalifah Musthafa II (1106-1115 H)
24. Khalifah Ahmad III (1115-1143 H)
25. Khalifah Mahmud I (1143-1168 H)
26. Khalifah Utsman III (1168-1171 H)
27. Khalifah Musthafa III (1171-1187 H)
28. Khalifah Abdul Hamid I (1187-1203 H)
29. Khalifah Salim III (1203-1222 H)
30. Khalifah Musthafa IV (1222-1223 H)
31. Khalifah Mahmud II (1223-1255 H)
32. Khalifah Abdul Majid I (1255-1277 H )
33. Khalifah Abdul Aziz (1277-1293 H)
34. Khalifah Murad V (1293 H)
35. Khalifah Abdul Hamid II (1293-1328 H)
36. Khalifah Muhammad V (1328-1337 H)
37. Khalifah Muhammad IV (1337-1340 H)
38. Khalifah Abdul Majid II (1340-1342 H)

x Kemajuan Dinasti Turki Usmani 

Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padisyah al Utsman(raja besar keluarga 
Utsman), setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah 
perbatasan Byzantium dan menaklukkan kota Broessa tahun 1317 M, kemudian pada tahun 
1326 M dijadikan sebagai ibu kota kerajaan.



62 | P a g e  
 

Pada awalnya kerajaan Turki Utsmani hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, namun 
dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Utsmani menjadi Kerajaan yang 
besar bertahan dalam kurun waktu yang lama. Setelah Usman meninggal pada 1326, 
puteranya Orkhan (Urkhan) naik tahta pada usia 42 tahun.

x Bidang Kemiliteran dan Pemeritahan

Para pemimpin kerajaan Usmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, 
sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun 
demikian,kemajuan Kerajan Usmani mencapai masa keemasannya itu,bukan semata-mata 
karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung 
keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting di antaranya adalah keberanian, ketrampilan, 
ketangguhan,dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja.

Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai di organisasikan dengan baik dan 
teratur ketika kontak senjata dengan eropa. Ketika itu, pasukantempur yang besar sudah 
terorganisasi. Pengorganisasian yang biak, taktik, dan strategi tempur militer usmani 
berlangsung tanpa halangan berarti. Namun, tidak lama setelah kemenangan tercapai, 
kekuatan militer yang besar ini di landa kekisruhan. Kesadaran prajuritnya menurun. 
Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin-pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan 
tetapi, keadaan tersebut segera dapat di atasi oleh Orjhan dengan jalan mengadakan 
perombakan besar-besarandalam tubuh militer.

Pembaruan dalam tubuh militer organisasi militeroleh Orkhan, tidak hanya dalam bentuk 
mutasi personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. 
Bangsa-bangsa non-turki dimasukan sebagai anggota , bahkan anak-anak kristen yang 
masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana islam untuk di jadikan prajurit. 
Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang jenissari 
atau inkisyariah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Usmani menjadi mesin 
perang yang paling kuat, dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan 
negeri-negeri non Muslim.

Di samping jenissari, ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada 
pemerintah pusat. Pasukan ini di sebut tentara atau kelompok militer Thaujiah. Angkatan 
laut pun di benahi,karena ia mempunyai peranan yang besa dalam perjalanan ekspansi 
Turki Usmani. Pada abad ke-16, angkatan laut Turki Usmani mencapai puncak kejayaan. 
Kekuatan militer Turki Usmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah 
yang amat luas,baik di Asia,Afrika,maupun Eropa. Faktor utama yang mendorong 
kemajuan di lapangan kemiliteran ini ialah tabiat bangsa Turki itu sediri yang bersifat 
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militer, berdisiplin dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini tabiat alami yang mereka 
warisi dari nenek moyang di Asia tengah.

Keberhasilan ekspansi tersebut dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintah yang 
teratur. Dalam mengelolah wilayah yang luas sultan-sultan Turki Usmani senantiasa 
bertindak tegas. Dalam struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi, dibantu 
dengan shadr al-a‟zham (perdana mentri), yang membawahi pasya (gubernur). Gubernur 
mengepalai daerah tingkat I. Di bawahnya terdapat beberapa orang al-zanaziq atau al-
„alawiyah (bupati).

Untuk mengatur urusan pemerintahan negara, dimasa sultan Sulaiman I,disusun sebuah 
kitab undang-undang (qanun). Kitab tersebut di beri nama Multaqa al-Abhur, yang menjadi 
pegangan hukum bagi kerajaan Turki Usmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-
19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya di tambah 
gelar al-Qanuni.

x Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya

Kebudayaan Turki Usmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di 
antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka 
banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. 
Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan, 
ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan 
huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Usmani memang terkenal 
dengan bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk 
menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin dengan 
kebudayaan. Bagaimanapun, sebelumnya mereka adalah orang nomad yang hidup di 
dataran Asia Tengah.

Sebagai bangsa berdarah militer, Turki Usmani lebih banyak memfokuskan kegiatan 
mereka dalam bidang kemiliteran, sementara dalam bidang ilmu pengetahuan , mereka 
tidak kelihatan begitu menonjol. Karena itulah, di dalam khazanah intelektual Islam tidak 
menemukan ilmuan terkemuka dari Turki Usmani. Namun demikian, mereka banyak 
berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan yang 
indah, seperti Masjid Al-Mahammadi atau Masjid jami‟ Sultan Muhammad Al-fatih, 
Masjid agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub Al-anshari, Masjid-masjid tersebut di hiasi 
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pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan 
kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Aya Sopia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan 
penutup gambar-gambar kristiani yang ada sebelumnya.

Pada masa Sulaiman di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, 
sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan saluran air, vila, dan pemandian umum. 
Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Sinin, 
seorang arsitek Anatolia.

x Bidang Keagamaan

Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial 
politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat 
terikat dengan syariat sehingga, fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, 
ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. 
Mufti, sebagai pejabat urusan agama tertinggi, berwenang memberi fatwwa resmi terhadap 
problema keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi Mufti, keputusan hukum 
bisa tidak berjalan.

Pada masa Turki usmani tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling 
berkembang ialah tarekat Bektasyi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak di anut 
oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektasyi mempunyai engaruh yang amat dominan 
di kalangan tentara jenassari, sehingga mereka sering disebut Tentara Bektasyi, sehingga 
tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi jenssari 
Bektasyi.

Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan, seperti fiqh, ilmu kalam, tafsir, dan hadis 
boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pera penguasa lebih 
cenderung untuk menegakan suatu paham (mazhab) keagamaan dan menekan mazhab 
lainnya. Sultan Abd Al-Hamid II, misalnya, begitu fanatik terhadap aliran Asy‟ariyah. Ia 
merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan dari aliran lain. Ia 
memerintahkan kepada Syaikh Husein Al-Jisri menulis kitab Al-hushun Al-Hamidiyah 
(benteng pertahanan Abdul Hamid) untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat 
kelesuan dalam ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak 
berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah (penjelasan) dan 
Hasyiyah (semacam catatan ) terhadapp karya-karya masa klasik.

Bagaimanapun, kerajaan Turki Usmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah 
kekuasaan Islam ke benua eropa. Ekspansi kerajaan inni untuk perrtama kalinya lebih 
banyak ditujukan ke eropa timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama 
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Islam. Akan tetapi, karna dalam bidang perdaban dan kebudayaan kecuali dalam hal-hal 
yang bersifat fisik perkembangannya jauh berada di bawah kemajuan politik, maka bukan 
saja negeri-negeri yang sudah ditaklukan akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan pusat, 
tetapi juga masyarakatnya tidak banyak memeluk agama Islam.

x Kemunduran Dinasti Turki Usmani

Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qonuni. Hal ini 
disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal 
diantaranya perebutan kekuasaan antara putera beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman 
sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga 
karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan 
dalam mengahadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan system 
pemerintahan tidak berjalan semestinya. Selain faktor diatas, ada juga faktor-faktor yang 
menyebabkan kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, diantaranya adalah :

1. Wilayah Kekuasaan yang Sangat Luas

Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Utsmani, menyebabkan 
pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama 
pasca pemerintahan Sultan Sulaiman.

Sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Tampaknya penguasa 
Turki Utsmani hanya mengadakan ekspansi, tanpa mengabaikan penataan sistem 
pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut 
oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri.

2. Heterogenitas Penduduk

Sebagai kerajaan besar, yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan, mencakup 
Asia kecil, Armenia, Irak, Siria dan negara lain, maka di kerajaan Turki terjadi 
heterogenitas penduduk. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah 
administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. Akan tetapi kerajaan Utsmani pasca Sulaiman tidak memiliki administrasi 
pemerintahan yang bagus di tambah lagi dengan pemimpinpemimpin yang berkuasa sangat 
lemah dan mempunyai perangai yang jelek.
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3. Kelemahan para Penguasa

Setelah sultan Sulaiman wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa 
tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah akibatnya pemerintahan 
menjadi kacau dan susah teratasi.

4. Budaya Pungli

Budaya ini telah meraja lela yang mengakibatkan dekadensi moral terutama dikalangan 
pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan (jabatan).

5. Pemberontakan Tentara Jenissari

Pemberontakan Jenissari terjadi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 
1727 M dan 1826 M. Pada masa belakangan pihak Jenissari tidak lagi menerapkan prinsip 
seleksi dan prestasi, keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang 
mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan.

6. Merosotnya Ekonomi

Akibat peperangan yang terjadi secara terus menerus maka biaya pun semakin 
membengkak, sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan 
Turki pun merosot.

7. Terjadinya Stagnasi dalam Lapangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu dan Teknologi selalu berjalan beriringan sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan. Keraajan Utsmani kurang berhasil dalam pengembagan Ilmu dan Teknologi ini 
karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak 
diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Utsmani tidak 
sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Er
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BAB 7

DAKWAH ISLAM DI AFRIKA

Islam masuk ke Afrika

Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab, waktu Amru 
bin Ash memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran 
dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa 
Romawi dibawah Raja Muqauqis. Sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan 
untuk membebaskannya dari ketertindasan itu

Selain alasan diatas Amru bin Ash memandang bahwa Mesir dilihat dari kacamata militer 
maupun perdagangan letaknya sangat strategis, tanahnya subur karena terdapat sungai Nil 
sebagai sumber makanan. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab dia membebaskan 
Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 H (640 M) hingga sekarang. Dia hanya 
membawa 400 orang pasukan karena sebagian besar diantaranya tersebar di Persia dan 
Syria. Berkat siasat yang baik serta dukungan masyarakat yang dibebaskannya maka ia 
berhasil memenangkan berbagai peperangan. Mula-mula memasuki kota Al-Arisy dan 
dikota ini tidak ada perlawanan, baru setelah memasuki Al-Farma yang merupakan pintu 
gerbang memasuki Mesir mendapat perlawanan, oleh Amru bin Ash kota itu dikepung 
selama 1 bulan.

Setelah Al-Farma jatuh, menyusul pula kota Bilbis, Tendonius, Ainu Syam hingga benteng 
Babil (istana lilin) yang merupakan pusat pemerintahan Muqauqis. Pada saat hendak 
menyerbu Babil yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan Muqauqis itu, datang bala 
bantuan 4.000 orang pasukan lagi dipimpin empat panglima kenamaan, yaitu Zubair bin 
Awwam, Mekdad bin Aswad, Ubadah bin Samit dan Mukhollad sehingga menambah 
kekuatan pasukan muslim yang merasa cukup kesulitan untuk menyerbu karena benteng itu 
dikelilingi sungai. Akhirnya, pada tahun 22 H (642 M) pasukan Muqauqis bersedia 
mengadakan perdamaian dengan Amru bi Ash yang menandai berakhirnya kekuasaan 
Romawi di Mesir.

Perkembangan Islam di Afrika
1. Al-Jazair

Pada abad-16, Abdul Qadir yang ayahya pemimpin thariqat berusaha mendirikan sebuah 
Negara muslim, pada tahun 1832 ia memproklamirkan sebagai amir al mukmin dan sebagai 
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sultan bangsa arab mengklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam 
di wilayah kekuasaannya. Abdul qadir mengembangkan sebuah administrasi hirarkis bagi 
negaranya dan ia mengangkat sejumlah khalifah, pejabat militer finansial dan pejabat 
peradaban. Namun pada tahun 1841, seorang jendral prancis Bugeaud meraih kemenangan 
absolut dalam mendominasi Aljazair dan Abdul Qadir diasingkan ke perancis dan 
kemudian ke Damaskus. Prancis memulai pemerintahannya di Aljazair dengan menerapkan 
sistem Makhzan dan Turki, pada awal tahun1840-an perancis meningkatkan membuka 
jalan bagi kolonisasi prancis.

Untuk menghadapi kehancuran penduduk mereka, terjadilah perlawanan seru bangsa 
Aljazair tetapi dalam batas skala lokal. Pada tahun 1849 Bu Zian dari Zaatsha, bangkit 
menentang sistem perpajakan dan melancarkan pemberontakan terhadap pendudukan 
perancis. Organisasi perlawanan lokal mendatangkan mekanisme politik untuk 
menumbuhkan kesatuan di tengah masyarakat pedalaman Aljazair yang selalu diwarnai 
perpecahan. Dari wilayah Tunisia Syaikh Mustafa ibn Azzuz memanfaatkan pertemuannya 
dalam hubungan kekerabatan untuk mendukung propaganda anti-perancis dan perlawanan 
di wilayah Constantine dan syaikh pun juga mengadakan perdamaian dengan pihak 
perancis. Kebijakannya adalah tidak untuk melakukan sebuah peperangan ideologi atau 
perang agama melainkan untuk menciptakan realitas politik yang terbaik. Dalam tinjauan 
kesejarahan beberapa gerakan perlawanan ini menandakan determinasi bangsa Aljazair 
untuk tidak menerima pemerintahan perancis, tetapi gerakan perlawanan tersebut berakhir 
dengan kekalahan masyarakat Aljazair oleh kekuatan imperial Eropa. Demikianlah tulang 
punggung politik dan perekonomian masyarakat Aljazair hancur dan hal ini telah 
dipesiapkan selama 80 tahun penjajahan perancis dan untuk mengupayakan asimilasi 
Aljazair kepada identitas Eropa. Beberapa suku Aljazair dipaksa meninggalkan atau 
mendiami kembali beberapa distrik selatan untuk membuka jalan bagi koloni perancis. 
Kehancuran masyarakat Aljazair semakin parah oleh kolonisasi perancis secara besar-
besaran. Perampasan tanah dan sejumlah perundang-undangan pertanahan yang baru 
memungkinkan bagi pengembangan sebuah koloni Eropa atau koloni perancis yang sangat 
besar.
Koloni Eropa dan Perancis di Aljazair menghendaki agar Aljazair di asimilasikan sebagai 
bagian integral dari perancis. Selama beberapa dekade perancis telah berjuang dan akhirnya 
meraih penguasaan terhadap pemerintahan Aljazair dan integrasi Aljazair ke dalam sistem 
politik perancis. Hasil akhir ini ditentang oleh pihak militer perancis, yang mana kubu 
militer sendiri ingin memerintah Aljazair dan menentang pembentukan sebuah 
pemerintahan sipil bagi warga kolonial. Dominasi perancis terhadap masyarakat Aljazair 
benar-benar sempurna, namun secara paradoks, pemerintah kolonial melahirkan beberapa 
kondisi bagi pembangkitan perlawanan dan tuntutan bangsa Aljazair menuju kemerdekaan. 
Penduduk Aljazair yang kacau-balau dan miskin, pembatasan terhadap tanah perbatasan, 
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pelumpuhan kepemimpinan kesukuannya, kebersamaan para elite agama, kekalahan 
perlawanan militernya, sama sekali tidak dapat dilahirkan kembali.
Setelah perang dunia I kebijakan perancis secara tidak langsung membangkitkan 
perlawanan bangsa Aljazair. Pihak perancis menawarkan kewargaan perancis kepada umat 
muslim jika mereka berkenan melepaskan hukum perdata muslim. Warga pemukiman 
Aljazair mendesak pemerintah perancis untuk membatalkan sejumlah konsesi ini, dan 
kewargaan tidak terhadap konsep perancis tentang keadilan, persamaan, dan kewargaan 
yang tetap dipegangi di kalangan intelektual muslim. Elite pribumi Aljazair terdiri tiga 
komponen utama, yaitu:

a. Para lulusan sekolah Arab-Perancis yang mengharapkan berintegrasi sepenuhnya ke 
dalam masyarakat perancis, meskipun mempertahankan identitas hukum dan sosial 
mereka sebagai muslim. Pada tahun 1930 pembentukan organisasi federasi 
perwakilan muslim menuntut persamaan di bidang militer, pendidikan, dan didalam 
pengangkatan jabatan pemerintahan, dan menuntut penghapusan seluruh upaya 
yang men-diskriminasikan warga muslim.

b. Pada tahun 1920 dan 1930 lebih radikal dan berorientasi nasionalis dan berkembang 
di kalangan emigres Aljazair di paris. Pada tahun 1926 membentuk partai komunis 
perancis,gerakan ini mengkomunikasikan kepada bangsa Aljazair aspirasi 
mendirikan sebuah parlemen Aljazair sebagai cikal bakal bagi sebuah bangsa yang 
merdeka, namun pada tahun 1936 beralih kepada cita-cita pan-Arab menyerukan 
kemerdekaan Aljazair yang berakar pada nilai-nilai islam dan untuk menjalin 
persahabatan dengan bangsa arab.

c. Elite baru Aljazair adalah tokoh tokoh gerakan reformasi islam, yang 
mengadaptasikan skripturalisme islam dengan kebutuhan nasionalis Aljazair. 
Reformasi muslim mencapai Aljazair sebagai hasil dari kontak dengan Muahmmad 
Abduh dan dengan para reformen muslim di Tunisia, tetapi belum tampak jelas 
hingga setelah perang dunia I. Lahirnya para reformen akhirnya mendesak kalangan 
marabout kepada kerja sama dengan pihak perancis sehingga semakin mengacaukan 
posisi mereka. Di sisi lain keramahan politik perancis membangkitkan berbagai 
kecemasan yang mana kedekatan hubungan dengan perancis agaknya menggoda 
pihak muslim untuk berasimilasi. Konstitusi Aljazair berusaha memadukan antara 
kedua orientasi ini dengan menyatakan Aljazair sebagai sebuah negeri Arab-Islam 
dan sebuah republik demokratik. Islam di Aljazair melepaskan kontrol negara dan 
mendapatkan kapasitas untuk mengartikulasi perlawanan terhadap berbagai 
kebijakan negara.

2. Tunisia
Pada abad ke-19 pembentukan organisasi muslim di Tunisia mempunyai problem 
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yang sama seperti yang di alami oleh imerpremium Usmani dan Mesir. Menghadapi 
ekonomi eropa yang sedang berkembang pesat dan kemunduran internal dari 
Negara Tunisia. Program reformasi keseluruhan didasarkan pada prinsip 
bahwasanya pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi vitalitas social dan 
ekonomi dan secara politk upaya reformasi ini bergantung kepada dukungan pihak 
ulama yang mana khyar al-Din berusaha mempengaruhi mereka agar menerima 
teknik-teknik pemerintahan Eropa.
Pada sisi lain Tunisia tidak mampu bertahan dari tekanan politik dan ekonomi 
internasional. Secara progresif Perancis membimbing seluruh biro pemerintahan 
Tunisia, yang terpenting adalah pembukaan Tunisia bagi kolonisasi Perancis dan 
pemberlakuan sistem pertanian dan pendidikan modern. Perubahan perundang-
undangan pertanahan telah melahirkan meningkatnya penghasilan negara dengan 
membuka sejumlah tanah pertanian baru dan dengan menjamin hak milik para 
pembeli Eropa, secara politik relatif tenang, para pejabat dan para ulama Tunisia 
bangkit untuk menentang pemerintah perancis, dan muncullah generasi-generasi 
baru dari para pemuka nasional dari kalangan birokratik yang terdidik secara 
modern, sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Utsmani. Sejak tahun 1930 
sampai 1905 kalangan elite serta-merta menerima pemerintah Perancis dan menaruh 
perhatian besar terhadap masalah pendidikan dan kultural. Elite ini juga 
memprakarsai pendirian sekolah Khalduniah pada tahun 1896 untuk melengkapi 
pendidikan Zaytuna dengan beberapa pelajaran modern.
Pada tahun 1930-an generasi nasionalis baru tampil ke barisan terdepan yang 
dipimpin oleh beberapa konservatif, umumnya mereka berpendidikan Zaytuna, 
dengan naluri identitas Arab dan muslim mereka sangat kuat. Pada kongres Destour 
tahun 1932 Bourguiba menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan mengusulkan 
sebuah perjanjian persahabatan untuk melindungi beberapa kepentingan Perancis. 
Pada tahun 1934 kelompok radikal mengambil alih Destour dan menciptakan partai 
neo-Destour serta memboikot produk-produk Perancis dan pembentukan rezim
demokrasi parlementer. Gerakan neo-Destour melancarkan pertempuran selama 12 
tahun yang berakhir dengan kemerdekaan Tunisia. Pembentukan sebuah 
pemerintahan Tunisia yang merdeka segera dilanjutkan dengan konsolidasi 
kekuasaan Bourguiba. Pemerintahan baru ini secara progresif menghentikan 
pejabat-pejabat Perancis dan mengganti mereka dengan kalangan militan, meskipun 
sekitar 2500 warga Perancis masih bertahan dalam kedinasan Tunisia.
Perjalanan sejarah Tunisia sebagai masyarakat muslim yang sangat statis, jatuh 
dibawah pemerintahan asing pada akhir abad ke-19generasi baru Tunisia yang 
berpendidikan memberikan atas hilangnya kemerdekaan dengan berpaling kepada 
reformisme islam dan kepada nasionalisme sekuler untuk menyelamatkan 
masyarakat mereka. Di bawah pengayoman kalangan elite nasionalis sekuler, 



71 | P a g e  
 

kemerdekaan Tunisia tercapai pada tahun 1956. Tunisia berusaha mengembangkan 
sebuah perekonomian campuran dan sebuah masyarakat yang sekuler. Keterbatasan 
dan kegagalan rezim baru ini melahirkan gerakan oposisi yang di masukan dalam 
nilai-nilai islam dan dalam kesetiaan muslim.

3.Maroko
Maroko adalah sebuah negara yang merdeka yang mempunyai kemampuan 
bertahan sebagai sebuah rezim otoritasnya didasarkan kombinasi antara symbol 
khilafah dan sufi, meskipun negara ini sangat kesulitan dalam mempertokoh 
otoritasnya di wilyah pedesaan atau pedalaman. Adapun kelas politik menengah, 
Maroko seperti kebanggaan tuan tanah bangsawan, yang mana pada masyarakat 
timur tengah lainnya mereka menghendaki kekuasan negara yang memusat. 
Penetrasi ekonomi bangsa Eropa terhadap Maroko pada akhir abad ke-
19menggoyang negaraMaroko dan menyebabkan terbentuknya protektorasi 
Perancis dan Spanyol pada tahun 1912. Beberapa wilayah selatan Atlas tetap berada 
di luar penguasaan langsung Perancis dan berada di bawah kewenangan kepala-
kepala suku bawahan. Beberapa tokoh suku besar, seperti Mtouggi, Gundafa, dan 
Glawis, menguasai surplus pertanian, menguasai lintas batas pegunungan Atlas, dan 
menguasai keuntungan lalu lintas karavan.
Prancis membawa para elite muslim di bawah kontrol mereka, sebagian besar 
zawiyah sufi menerima otoritas Perancis, membantu dalam menundukkan wilayah 
kesukuan kepada pemerintahan pusat, dan menjaga perdamaian antara penduduk 
pastoral yang berpindah-pindah di pegunungan Atlas, sebaliknya prestise sufi 
merosot sebagaimana merosotnya peran politik mereka, dan mereka digantikan oleh 
administrator pemerintah. Kebijakan sosial dan pendidikan Lyautey juga 
dimaksudkan untuk mendukung Perancis terhadap Berber untuk mendapatkan 
dukungan terhadap pemerintah Perancis, dan menganggap Berber sebagai non-arab 
yang dapat dipisahkan dari masyarakat umum Maroko dan diharapkan mereka 
bersekutu kepada Perancis dan membatasi pengaruh arab dan islam.

Kebijakan ekonomi Perancis sangat memihak kepada kepentingan koloni-koloni 
Perancis. Properti yang sangat luas yang dikuasai oleh sultan dan suku-suku 
disediakan untuk dibagi-bagi. Dominasi Perancis secara ekonomi dan politik pada 
negara Tunisia dan Aljazair tampaknya berjalan lancar meskipun hal ini tidak 
menumbuhkan kondisi kultural dan sosial yang mendukung bagi terbentuknya 
sebuah gerakan oposisi. Pemerintah Perancis turut menyokong hancurnya struktur 
tradisional masyarakat Maroko. Adapun posisi bangsa Maroko pertama berlangsung 
dalam bentuk pemberontakan Abdullah Karim di wilayah penduduk Spanyol. 
Abdullah Karim adalah seorang intelektual, smua memiii karir sebagai Qodi, guru 
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besar dan sebagai editor surat kabar telegram, ia mengetahui benar kultur bangsa 
Spanyol dan memiliki banyak koneksi dengan pihak Eropa. Perlawanan bangsa 
Maroko terhadap pemerintahan Perancis yang paling akhir datang dari reformasi 
agama. Reformasisme menegaskan bahwa apapun perubahan yang ditimbulkan oleh 
pemerintah Perancis adalah merugikan kemapanan kelompok borjuis dan 
menyadarkan mereka akan kesadaran nasional.
Di Maroko, dibeberapa tempat lain, perang Dunia II benar-benar memperlemah 
kekuatan Perancis dan mengantarkan pada terbentuknya partai Istiqlal 
(kemerdekaan) tahun 1943, untuk sampai di barisan terdepan dan berusaha 
menggalang dukungan massa bagi kemerdekaan Maroko. Dengan meraih kembali 
kemerdekaan, Sultan kembali menjadi figur politik yang dominan. Sistem 
protektorasi juga telah menempatkan sultan pada kedudukan politik dan 
administrasi yang tinggi. Maroko tetap bertahan sebagai negara paling konservatif 
dan menyatu di antara negara-negara Timur Tengah dan Arab Afrika Utara. Islam di 
Maroko begitu kuatnya didentifikasikan dengan kerajaan dan negara sehingga ia 
membetuk identitas nasional bangsa Maroko. Bukanlah berarti bahwa nilai-nilai 
islam tidak dapat dimanfaatkan untuk menentang rezim ini.

4. Libya
Pemerintahan Ustmani juga mendirikan rezim pertma di wilayah Tripolitania, 
Cyrenaica, dan Fezza yang mana pada masa modern ini negara-negara tersebut 
membentuk sebuah negara yang di kenal sebagai Libya. Selama pada masa 
pendudukan Ustmani, Libya merupakan wilayah yang tidak memiliki catatan 
sejarah. Sejak 1835 sampai 1911 Utsmani mengadakan perubahan besar-besaran di 
Tripolitania. Pada tahun 1858 mereka mengalahkan perlawanan lokal, 
memperkokoh pemerintahan mereka di seluruh penjuru wilayah, dan 
memberlakukan reformasi Tanzimat ke Libya. Para gubernur Ustmani memperkuat 
otoritas pusat, melancarkan proses sedentarisasi masyarakat badui, membangun 
sejumlah kota dan mengembangkan pertanian, dan membantu membangkitkan 
kembali perdagangan trans-sahara yang berkembang pesat di Libya sebagai abolisi 
terhadap rute perdagangan budak sahara melalui Tunisia dan Aljazair.
Semenjak kongres tahun 1878 Italia mengklaim Tripolitania sebagai bagian dari 
wilayah imperial, dan berusaha memperkuat kehadiran perekonomian mereka di 
propinsi. Italia menduduki beberapa kota dan memaksa Ustmani agar mengakhiri 
pemerintahan mereka terhadap Tripolitania dan Cyrenaica, namun Sanusiyah juga 
mengklaim sebagai Pewaris otoritas Ustmaniyah di Libya. Italia menderita 
kekalahan dalam Perang Dunia II sehingga Libya jatuh dibawah kekuasaan Inggris 
dan Perancis, tetapi Perserikatan Bangsa Bangsa memutuskan menjadikan Libya 
sebagai sebuah negara merdeka pada 1951. Seorang pemimpin Sanusi, Amir Idris 
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menjadi Raja dan memerintahkan negeri ini atas dasar legitimasi keagamaan 
keluarganya dan atas dasar pengabdiannya dalam perjuangan melawan 
pemerintahan asing. Pada akhir dekade negara mengambil alih kekuasaan atas 
seluruh fungsi ekonomi yang penting, menghancurkan sekelompok kecil kelas 
menengah, dan mendistribusikan kekayaan negara. Dampak politik populisme ini 
adalah penghapusan seluruh pusat kekayaan independen, dan pembentukan sebuah 
sistem pengendalian terhadap fungsionari publik, sehingga meminimalkan prospek 
opposisi terhadap Qadhdhafi.
Qadhdhafi sangat terkenal sebagai tokoh ideologi Arab dan islam radikal. Doktrin 
revolusionernya yang pertama merupakan kopi dari ideologi Nasseriyah dan 
Ba‟thiyah dan menyerukan persatuan Arab, menentang kolonialisme kepemimpinan 
bangsa Libya dalam menggalang persatuan dan perjuangan Arab dalam menghadapi 
Isra‟il. Qadhdhafi memproklamirkan sebuah skripturalisme islam yang ekstrem di 
mana Al-Quran di jadikan satu-satunya sumber otoritas bagi rekonstruksi 
masyarakat islam, namun hal yang sama tidak diberlakukan terhadap hadist Nabi 
Muhammad Saw (al-sunnah). Demikian juga moralitas Al-Qur‟an di Libya 
mengharamkan praktik perjudian, alkohol, dan bentuk-bentuk kejahatan “Barat” 
yang sedang menggejala. Dengan demikian identifikasi Arabisme dan islam 
berkembang secara luas di timur tengah dan Afrika Utara.

5. Senegal
pada tahun 1980 negara Sinegal pada dasarnya merupakan rezim non-muslim 
sekuler yang memerintah sebagian besar penduduk muslim. Meskipun rezim ini 
diorganisir sesuai institusi politik dan kultural politik eropa dan dijalankan oleh elite 
non-muslim, bagian terbesar penduduknya terdidik dalam sejumlah thariqat sufi. Ini 
bersal dari abad ke-19, di mana gerakan jihad muslim dan penakluk Perancis 
menstransformasikan basis tradisional masyarkat Senegal. Pemerintahan Perancis 
juga turut menyokong penyebaran islam. Perancis mengambil sikap pragmatis 
terhadap muslim dan memandang mereka sebagai kelompok yang berperadaban 
tinggi, berpola hidup produktif, dan cakap di bidang administrasi. Perancis 
memanfaatkan warga muslim sebagai juru tulis, menjadikan kepala-kepala 
kampung sebagai perantara dan mengizinkan mereka menjalankan hukum muslim 
(Syari‟ah). Sekalipun demikian, Perancis juga mencemaskan kemungkinan muslim 
menjadi rival (lawan) politik mereka dan berusaha menjadikan kekuatan mereka 
tetap tidak terorganisir dan tetap berada di bawah kontrol mereka.
Di antara thariqat Senegal yang paling besar dan termasyhur adalah Murudiyah, 
didirikan pada tahun 1886 oleh Ahmad Bamba (1850-1927), ia berpendapat bahwa 
perang melawan Perancis adlah sia-sia dan menerima bantuan dari para pengikut 
pendahulunya, dan menganjurkan kepada mereka berpindah dari peperangan kepada 
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pekerjaan lain. Sebagian besar pendukung thariqat Muridiyah adalah kaum petani, 
thariqat ini juga menarik simpati orang yang tidak memili tanah, pemuda 
pengangguran yang biasanya bekerja sebagai pekerja magang dari umur 9 sampai 
25 tahun di dara atau perkumpulan pertanian. Thariqat ini menitikberatkan pada 
kepatuhan secara total dan pembayaran dengan tenaga kerja secara reguler. Hal ini 
menjadi sangat hirarkis, bersama dengan sejumlah kecil tokoh yang memberikan 
kesetiaan kepada mereka yang kedudukannya lebih tinggi
Pada saat yang sama ketika masyarakat Senegal diorganisir oleh thariqat sufi, 
kalangan profesional dan elite perkotaan non-muslim mengambil kepemimpinan 
dalam perjuangan kemerdekaan. Senegal memiliki sejarah elite politik yang sangat 
cerdik yang berakar pada pertengahan, ketika Perancis memperluas 
kewarganegaraan. Senegal pada pasca-kemerdekaan menyerupai beberapa 
masyarakat muslim lainnya. Sebuah negara sekuler yang diperintah oleh elite non-
muslim atau elite asing mendominasi penduduk muslim. Penduduk ini diorganisir 
ke dalam sejumlah thariqat sufi yang merupakan basis bagi organisasi ekonomi 
warga pedalaman. Sejumlah thariqat muslim tersebut, selanjutnya menjadi bagian 
integral bagi sistem politik Senegal.
Sekalipun demikian, terdapat sejumlah ketegangan antara negara dan thariqat sufi. 
Meskipun partai sosialis bergantung kepada thariqat sufi, namun ia tetap 
menjalankan sekularisasi dan modernisasi masyarakat Senegal. Pada saat yang 
sama, urbanisasi di Senegal menimbulkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang 
mulai meragukan otoritas magis para tokoh pedalaman. Di beberapa kota muncul 
minat terhadap bahasa Arab dan bentuk keyakinan islam yang menitik-beratkan 
pada pengalaman shalat, haji, perilaku etika, dan minat intelektual yang 
berdampingan dengan penekanan terhadap emosi keagamaan. Sekalipun selama ini 
terdapat seorang presiden muslim dan perasaan islam yang sangat kuat, negeri ini 
terlalu lemah untuk mengembangkan sebuah gerakan yang besar untuk mengubah 
Senegal menjadi sebuah negara muslim lantaran terbagi antara kelompok 
tradisionalis dan modernis.

6. Sudan
Pada abad ke-19 beberapa wilayah yang menyusun Negara modern sudah 
mempunyai sejarah panjang sebagai kesultanan muslim, memiliki jumlah penduduk 
muslim yang besar dan telah mengembangkan sejumlah institusi keagamaan 
muslim. Belakangan sejumlah penguasa mesir memperluas wilayah mereka sampai 
ke wilayah hulu sungai Nile dan sejumlah propinsi di wilayah khatulistiwa pada 
tahun 1871, Bahr al Ghazal pada tahun 1873, dan menaklukkan Darfur pada tahun 
1874.
Razum Mesir mengorganisir monopoli perdagangan Negara dan razia budak 
menjadi bagian dari bisnis Negara. Pada tahun 1863 Khedive Isma‟il membentuk 
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Sudan Trading Commission and Company (perusahaan komisi dan perdagangan 
sudan) yang belakangan di ubah menjadi the Egyptian Trading and Commission 
Company untuk membangun dan mengelola jaringan kereta api, rute pelayaran, dan 
jaringan telegraph.
Pemerintahan mesir membuka jalan bagi penyebaran pembaharuan thariqat Sufi. 
Melemahnya tokoh suci muslim dan kepala suku dalam berhadapandengan razim 
asing mengantarkan pada penyebaran thariqat muslim versi baru. Thariqat 
Samaniyah diperkenalkan oleh Syaikh Ahmad al-THayyib ibn Bashir ( w.1837) di 
perkenalkan ke sudan oleh Muhammad al-Majdhub (1796-1833), seorang keturunan 
keluarga wali yang masyhur, yang berusaha memulihkan thariqat Samaniyah sesuai 
dengan prinsip-perinsip baru. Thariqat Khatamiyah dikenalkan melalui ajaran 
Muhammad Usman al-Mirghani (1793-1853). Beberapa thariqat tersebut menhadiri 
konsep keagamaan islam baru,tunduk kepada aturan hokum islam dan menentang 
pemujaan tradisional terhadap faqib sebagai penyandang mukjizat dan sebagai 
orang suci.
Dalam setengah abad pemerintahannya, mesir benar-benar membangkitkan 
perlawankeras terhadap pejabat-pejabat turki yang menindas, ketika syaikh 
Muhammad Ahmad menegaskan bahwa dirinya sebagai mahdi , “penyelamat yang 
di tunggu-tunggu”, dan menyerukan kembali kepada islam yang benar ia menentang 
penggunaan jimat, komsumsi tembako dan alcohol, kehadiran kaum wanita pada 
upacara pemakaman, penggunaan music dalam prosesi keagamaan dan peziarah 
kemakam wali. Pendukung awal pemberontakan Mahdis termasuk didalamnya 
klompok orang-orang saleh yang terbentuk secara sepontan dan berbagai kelompok 
kesukuan yang terorganisir. Gerakan mahdis berkembang jadi gerakan terbuka 
mereka mengalahkan Jendral Gordon dan menguasai Khartoum. Dengan kematian 
mahdi, Abdullah ibn Muhammad, Khalifah meneruskan perjuangan membentuk 
sebuah rezim negara
Negara bagian mahdis juga menghadapi ekpansi kekuatan italia, prancis dan inggris. 
Pada tahun 1898 pasukan militer mesir-inggris mengalahkan gerakan mahdis dalam 
perang omdurman, penaklukan ini mengantarkan terbentuknya wilayah kekuasaan 
bersama mesir-inggris dan sebuah pemerintahan bersama antara mesir dan inggris. 
Mesir mendanai pasukan militer dan administrasi negri ini tetapi membiarkan 
seorang gubernur-jendral inggris berkuasa penuh terhadap urusan militer dan sipil. 
Inggris pun memberlakukan kembali kebijakan keagamaan rezim mesir yang 
terdahulu. Pada perang dunia I pihak inggris bersikap mengalah dan menyokong 
thariqad Khatmiyah untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. 
Meskipun kebijakan inggris tidak menentu arahnya, kalangan Mahdis menerima 
bahkan mendukung pemerintahan inggris serta berusaha meningkatkan pengaruh 
mereka mengungguli Status quo para faqih dan sufi konvensional. Lantaran 
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terdesak oleh meningkatnya pengaruh para tokoh agama dan terbentuknya kelimpok 
nasionalis, pada tahun 1924 Inggris menempuh kebijakan administratif baru untuk 
mengimbangi elit agama dan perkotaan dengan meningkatkan kepercayaan politik 
kepada para pimpinan suku dan kampung.
Inggris memperkecil cakupan birokrasi untuk menghindarkan pendidikan dan 
pengerjaan elite perkotaan, dan mengembangkan pendidikan bahasa Inggris 
diwilayah selatan serta membentengi gerakan separatisme ragional. Sekalipun 
demikian, jalan menuju kemerdekaan masih berliku-liku. Pihak inggris tetap enggan 
mengakhiri kekuasaan kolonialnya, berusaha menanggulangi gencarnya tuntutan 
warga Sudan untuk merdeka, pada tahun 1947 Inggris mengajukan rencana 
pembentukan majelis legislatif dan dewan eksekutif nasional, namun memberikan 
hak veto kepada Gubernur-Jendral Inggris. Negara Sudan merdeka menghadapi 
problem besar untk menegakkan sebuah rezim nasional yang stabil. Perpecahan 
agama dan faksional di didalam negeri tersebut, beberapa benturan keras anatara 
gerakan orang-orang yang komitmen terhadap konsep islam-arab sehubungan 
identitas Sudan dan elite militer yang komitmen terhadap konsep sekuler 
kebangsaan Sudan menjadikan negara Sudan merdeka sulit menstabilisasikan rezim 
politik. Rezim parlemen yang di bentuk pada tahun 1954 segera di tumbangkan 
melalui kup militer yang terdiri beberapa kekuatan militer mengendalikan 
kekuasaan pemerintah.
Tumbuhnya sentimen islam diwilayah utara mempertinggi arus integrasi dan 
islamisasi wilayah selatan. Meskipun secara lebih prakmatis tokoh-tokoh militer 
telah berusaha menyelesaikan integrasi wilayah selatan dan utara, sebagai warga 
utara sama sekali tidak dapat menerima negara Sudan sebagai negara sekuler dan 
sebagai masyarakat pluralis. Sebagai warga selatan masih berpikir dalam regional 
dan lokal. Kesulitan membentuk sebuah negara yang pluralistik dan upaya 
mendamaikan perselisihan antara konsep identitas Sudan, identitas nasionalis Arab, 
identitas islam dan identitas selatan tetap menjadi problem yang belum 
terselesaikan.

7. Somalia
Somalia menyerupai Mauritanisa sebagai sebuah Negara yang menonjolkan corak 
masyarakat kesukuan muslim arab. Pada abad ke 18 suku-suku di Somalia sebagian 
besar adala uslim dan orang arab. Perlawanan pertama bangsa Somali terhadap 
pemerintah colonial diwujudkan melalui pembentukan Somaliland National Society 
(Masyarakat Nasional negri Somali), yang memusatkan perhatian pada pendidikan 
modern untuk mengatasi partikularisme Somali dan untuk menyatukan penduduk. 
Masyarakat Somali memiliki unsur kebangsaan cultural dan kebangsaan yang 
tunggal tetapi mereka tidak membentuk sebuah entitas politik. Mereka seluruhnya 
muslim yang terbagi kedalam dua klompok keturunan Somali dan Sab yang 
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kemudian terbagi lagi oleh system segmenter yang kompleks menjadi sejumlah 
konfederasi, subkonfederasi, suku, dan pecahan suku.
Warga Somali juga memeluk tiga thariqat Sufi Qadiriyah, Ahmadiyah dan thariqat
Salihiyah. Pada umumnya thariqat-thariqat Sufi menjain hubungan erat dengan 
suku-suku Somali. Para sufi berperan sebagai guru dan hakim, menjalankan 
administrasi hokum muslim dalam urusan perkawinan, property, dan perjanjian. 
Mereka juga bertindak sebagai mediator sekaligus sebagai arbitrator. Ketika seorang 
wali sufi meninggal, makamnya sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, obyek 
peyiarahan dan disucikan lantaran reputasinya dalam memberikan barokah. 
Perbedaan antara peranan sufisme di wilayah utara dan selatan : Sufisme di wilayah 
utara.
Umumnya merupakan warga pastoralis (berpola hidup menggembala ternak
 Para sufi diterima sebagai klien suku dan mereka di beri sejumlah lahan 

pertanian.
 Sufisme di wilayah selatan
 berpola-cocok tanam dan relative tidak (kurang) berpola hiduppastoralisme
 Setruktur kesukuan lebih lemah sementara organisasi Negara lebih kuat

Isu politik yang paling problematik bagi Somalia adalah tuntutan untuk 
memasukkan masyarakat Somalia di Kenya, Djibouti, dan warga Ethiopia di 
Somalia.

8. Ethiopia
Ethopia merupakan contoh sebuah Negara yang di dalamnya terdiri perselisihan 
tajam antara penduduk muslim dan non-muslim. Perselisihan antar klompok 
keagamaan tersebut telah menimbulkan konflik sejak abad ke-13. Wilayah ekspensi 
islam dan keultanan muslim yang tegah brkembang pesat tersebut pada akhir abad 
ke-18 dan awal abad ke-19 mengancam kelangsungan kekuasaan keristen di 
Ethiopia, tetapi pada tahun 1831 Teodros menduduki tahta Ethiopia dengan 
program penyatuan kembali orang-orang Kristen, menaklukkan Yerusalem, Makkah 
dan Madinah, menghapuz islam, dan menciptakan kedamean di negri ini.
Setelah kematian Menelik pada tahun 1913, berlangsung masa tenggang pada 
panjang hingga Haile Selassie menduduki tahta kerajaan pada tahun 1930 dan 
melancarkan upaya untuk memusatkan (sentralisasi) Negara Ethiopia.
Pada tahun 1950 an kalangan bangsawan pejabat tersebut tergeser oleh generasi 
yang lenih muda dan kalangan perwira militer, lulusan sekolah menegan atas dan 
Universitas, pimpinan perserikatan pekerja, dll. Pada tahun 1974 terjadi sebuah 
pemberontakan tentara, yang di lanjutkan dengan tersebarnya aksi mogok dan 
bentrokan, yang mengantarkan rezim baru tersebut dijalankan oleh Goodinating 
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Committee of the Army (komisi tentara koordinasi), atau Derg, yang mendobrak 
pemerintahan imperial dan menggulingkan kekuasaan kaisar.
Dalam situasi yang acau balau ini minoritas muslim menggunakan kesempatan 
untuk melancrkan perlawanan mereka terhadap upaya penggabungan ke dalam 
Negara Ethiopia. Dengan didukung oleh Sa‟udi Arabia, Sultan Afars melancarkan 
pemberontak di ogaden. Western Somalia LiberationFront (Front Pembebasan 
Somalia Barat) Melancarkan tuntutannya akan hak otonomi. Rezim Ethiopia 
berhasil mengalahkan sebagian besar oposisi, dan berhasil membangun invasi 
Somalia.
Pada tahun 1952 Eritreadi gabungkan dengan Ethiopia berdasarkan otonomi 
regional, sebaliknya selassie berusaha mengintegrasikannya kedalam Ethiopia. Pada 
tahun 1957 bahasa Arab dan Tigriniya di hapuskan sebagai bahasa resmi. Hal ini 
mengantarkan kepada pembentukan sebuah Eritrean liberation Front (Front 
Pembebasan Bangsa Eritrea :E.L.F.) yang terdiri kalangan mahasiswa, pekerja, dan 
intelektual.

C. Kelebihan dan Kekurangan Dakwah di Afrika

1. Kelebihan Dakwah di Afrika
a. Politik

Dalam bidang politik tersebut di Afrika banyak juga tokoh muslim yang menduduki 
jabatan tetinggi di negaranya. Sebut saja seperti Muammar Khadafi, yakni beliau 
sebagai pemimpin muslim konteporer Libya banyak berubah setelah Muammar 
Khadafi menguasai politik libya.
Revolusi Khadafi dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dalam 
pembaharuan politik Islam, sejak Libya merdeka pada tahun 1960 selain dari 
Khadafi juga ada. Pemimpin negara Ghabon serta negara lainnya di Afrika, 
sehingga hal tersebut semakin
memudahkan penyebaran ajaran Islam di benua Afrika.
Keputusan paling awal rezim ini menyangkut masalah referensi nasionalis dan 
islam, serta aturan-aturan subtansi. Diantaranya diberlakukan kembali hukum 
pidana atas Al qur‟an serta pelanggaran alkohol dan klub malam mengindikasikan 
pengakuan terbuka terhadap islam sebagai kekuatan pembimbing dalam kekuatan 
politik negara.
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b. Ekonomi

Afrika selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan 
sederhana. Negara ini kaya dengan bahan bahan tambang, terutama yang bernilai 
tinggi sperti, emas, platinum dan berlian. Negara Afrika juga mempunyai sistem 
keuangan, perundangan, energi infrastruktur yang maju dan moderen. Dengan 
kekayaan yang di miliki Afrika semakin membuat hubungan antara Afrika dengan 
negara-negara islam di luar benua Afrika lebih dekat untuk mejalankan dakwah di 
Afrika tersebut.

2. Kekurangan Dakwah di Afrika

Secara global, Muslim Afrika dari sisi budaya dan sosial hidup dalam kondisi yang 
tidak bisa diterima. Mayoritas mereka adalah Ahli Sunnah, akan tetapi pada 
hakikatnya, mereka mengenal agama secara turun temurun, dan tidak melakukan 
penelitian tentang mazhabnya sendiri. Para ulama Muslim Afrika juga hidup dalam 
kondisi yang tidak sesuai, baik dari sisi ilmu maupun pengetahuannya tentang 
Islam.
Agama merupakan majemuk keyakinan dan hukum-hukum, dimana mengenai 
Muslim Afrika harus dikatakan bahwa pengetahuan dan keyakinan mereka berada 
dalam tingkat yang sangat rendah, bahkan mereka juga tidak mampu membuktikan 
wujud Tuhan secara ilmiah. Yang dipikirkan oleh para ulama mereka adalah 
bagaimana memenuhi kebutuhan hidup pribadi, mereka sangat lemah dalam 
masalah pemahaman Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Tingkat perekonomian di 
berbagai negara Afrika memiliki perbedaan. Akan tetapi secara umum, dikarenakan 
adanya faktor-faktor yang berbeda, keseluruhan negara berada di tingkat bawah. Hal 
ini terjadi karena berbagai faktor, seperti: banyaknya anggota keluarga, gaji yang 
rendah, pertanian yang dikelola secara manual dan tradisional, serta ketiadaan 
bantuan dan kepedulian pemerintah dan bangsa terutama kepada para Muslim di 
negara ini. Institusi-institusi di negara-negara ini lebih memperhatikan kaum Kristen 
dibanding kaum Muslim.
Dari aspek sosial dan politik Kelemahan mereka muncul dari berbagai aspek, selain 
itu slogan-slogan demokrasi Kristen juga berada di papan atas dalam pemerintahan. 
Masalah pemisahan agama dari politik di sana sangat kuat. Pemisahan agama dari 
politik telah menyebabkan rakyat menjauh dari masalah-masalah sosial dan politik. 
Sementara itu, bantuan bangsa-bangsa lain kepada umat Kristen, juga menjadi 
faktor lain yang telah melemahkan Islam.
Kondisi sumber-sumber alam di kawasan Afrika barat termasuk negara-negara yang 
sangat kaya dari sisi sumber-sumber alam. Banyak tanah-tanah produktif yang tidak 
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membutuhkan penanganan, bisa disaksikan begitu banyak hutan dan pepohonan 
alami, akan tetapi produksi pertanian di kawasan ini sangat mahal, hal ini 
dikarenakan pertanian di kawasan ini dikelola secara tradisional. Operasi-operasi 
yang dilakukan oleh pabrik-pabrik di negara ini masih sangat dasar, dimana bahkan 
rakyat Afrika yang tidak mengenal produk-produk dari susu, seperti mentega, 
yoghurt dan lain sebagainya. Dalam perbandingan antara agama Kristen dan Islam, 
harus dikatakan bahwa propaganda Kristen dan ketiadaan kewajiban dalam agama 
ini telah menyebabkan masyarakat Afrika lebih cenderung dan percaya pada 
Kristen.

D. Tantangan Dakwah di Afrika

Didalam melakukan dakwah islam tentunya akan banyak mengalami tantangan dan 
hambatan yang akan di hadapi. Bgitu pula dengan dakwah yang dilakukan oleh para 
juru dakwah yang ada di benua Afrika. Berbagai negara di Afrika pun 
menyampaikan kondisi dan tantangan dakwah yang mereka hadapi di benua. 
Negara-negara di Afrika umumnya menghadapi tantangan dalam pengembangan 
pendidikan Islam dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para misionaris islam 
ketika memasuki benua Afrika menemukan fakta yang mengejutkan yaitu 
sedemikian luasnya Islam di benua ini. Penyebaran Islam di Afrika tidak dilakukan 
secara sistematis oleh kaum muslimin dan para mubaligh Islam. Politik 
kolonialisme dan penjajahan terhadap berbagai wilayah Afrika oleh Belgia, Prancis, 
dan Inggris dalam waktu yang sangat lama memberikan kesempatan yang luas bagi 
para misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen di benua ini.
Di Afrika terdapat banyak tantangan dakwah, yakni banyak misionaris dibawah 
yayasan Kristen, yang setiap tahun membagi bagi ratusan ribu Injil, buku-buku, dan 
majalah secarah gratis untuk menyebarkan pemikiran Kristen di tengah pemuda dan 
remaja dan berbagai lapisan msyarakat lainya. Yayasan Emier merupakan salah satu 
contoh dari yayasan misionaris yang bertujuan untuk memukul Islam. Yayasan ini 
memiliki 13 penerbitan dan salah satu aktivitasnya adalah menerbitkan buku dengan 
gambar-gambar yang menarik bagi anak anak. Dan juga yayasan ini melakukan 
mata-mata dan melakukan campur tangan dalam urusan pemerintah.Akan tetapi, 
meskipun telah dilakukan upaya yang sangat luas oleh para misionaris Kristen serta 
telah digunakannya fasilitas dan keuangan yang sangat banyak dalam program 
misionaris itu, kenyataan menujukkan bahwah kelompok penyebaran agama Kristen 
tidak mampu mencapai tujuan-tujuan mereka. 
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BAB 8

DAKWAH ISLAM DI AMERIKA

Pendahuluan 

Agama islam adalah salah satu agama yang memiliki pengaruh sangat kuat. Dalam 
perkembangannya islam selalu mengalami kemajuan sangat pesat diseluruh dunia, baik itu 
dibidang ilmu pengetahuan, budaya, sosial, politik dan lain-lain. Kemajuan yang telah 
dicapai oleh bangsa-bangsa Barat pada priode ini sebenarnya memiliki kolerasi yang erat 
dengan perkembangan peradaban dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam 
dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bergerak menuju kearah negara-negara Islam 
serta menguasai dan menjajahnya. Menyadari kekalahan dan kelemahan dalam berbagai 
aspek kehidupan dari bangsa-bangsa Barat, umat Islam mulai bangkit kembali untuk 
mengejar ketertinggalan dan keterbelakangan, untuk mengejarketertinggalan tersebut 
memaksa para penguasa Islam untuk banyak belajar dari Eropa, kemudian Islam bangkit 
kembali yang disebut dengan masa pembaharuan, dimana pembaharuan ini ditandai dengan 
kesadaran dirinya terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh 
kemajuan dalam berbagai bidang. Khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

Negara adidaya Amerika serikat adalah salah satu Negara yang juga memiliki penganut 
Islam yang cukup banyak. Namun tidak diketahui secara pasti kapan agama Islam masuk ke 
Amerika, dan siapa yang membawa agama Islam masuk ke Amerika. Sebagian ahli sejarah 
kontemporer telah berspekulasi bahwa para pelaut muslim adalah orang-orang pertama 
yang menyeberangi samudra Atlantik dan tiba di pantai-pantai Amerika. Ahli-ahli sejarah 
lainnya telah berspekulasi bahwa Christopher Columbus telah di bimbing, untuk mendarat 
di benua tersebut oleh navigator-navigator dan pembantu-pembantu Muslim Andalusia atau 
Maroko yang jasa-jasanya telah Colombus beli, namun ada juga yang mengatakan bahwa 
Islam masuk ke Amerika sebelum Colombus menemukan benua Amerika. 

Pada dasarnya masyarakat Amerika adalah masyarakat yang menganut agama, dan 
Islam menjadi salah satu agama yang paling berdampingan dengan Kristen dan Yahudi. 
Dalam beberapa tahun terakhir agama yang satu ini melaju ke permukaan dengan pesat dan 
menjadi fenomena paling menarik untuk dicermati, terutama banyak masyarakat yang 
terkejut dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam dapat berkembang dengan baik 
di Amerika. Dengan berkembangnya Islam di Amerika banyak berpengaruh juga terhadap 
dunia pendidikan, dengan masuknya Islam banyak organisasi-organisasi keislaman yang 
muncul dan kelompok-kelompok keagamaan, selain itu tak sedikit banyak para tokoh yang 
ikut memajukan Islam di Amerika.
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Sejarah Islam di Amerika
Estevánico dari Azamor mungkin telah menjadi Muslim pertama yang tercatat dalam 

sejarah Amerika Utara. Estevanico adalah orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi 
Arizona dan New Mexico untuk Kerajaan Spanyol. Estevanico datang ke Amerika sebagai 
seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke 16, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. 

Selama tahun 1520-an telah didatangkan budak ke Amerika Utara dari Afrika. 
Diperkirakan sekitar 500 ribu jiwa dikirim ke daerah ini atau 4,4% dari total 11.328.000 
jiwa budak yang ada.[7] Diperkirakan sekitar 50% budak atau tidak kurang dari 200 ribu 
jiwa budak yang didatangkan berasal dari daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Islam. 

Menurut sumber lain, kedatangan paling awal imigran Muslim adalah antara tahun 1875
dan 1912 dari kawasan pedesaan, yang sekarang menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan 
Israel. Daerah ini dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintah oleh Kekaisaran 
Ottoman. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada Perang Dunia I (PD I), terjadi 
gelombang kedua imigrasi kaum Muslim dari Timur Tengah, dimana dalam periode ini 
pula dimulainya kolonialisme Barat di Timur Tengah. Pada tahun 1924, aturan 
keimigrasian AS disahkan, yang segera membatasi gelombang kedua imigrasi ini dengan 
memberlakukan "sistem kuota negara asal". Periode imigrasi ketiga terjadi pada 1947 
sampai 1960, dimana terjadi peningkatan jumlah Muslim yang datang ke AS, yang kini 
berasa dari negara-negara di luar Timur Tengah. Gelombang keempat kemudian terjadi 
pada tahun 1965 disaat Presiden Lyndon Johnson menyokong rancangan undang-undang 
keimigrasian yang menghapuskan sistem kuota negara asal yang sudah bertaha lama.

Masuknya Islam di Amerika
Masuknya Islma ke Amerika masih bersifat spekulatif karena tidak ada teori dengan 

tegas tentang masuknya Islam ke Amerika. Sebagian ahli berpendapat bahwa para pelaut 
muslim samudra atlantik dan tiba di pantai-pantai amerika. Sebagian lain mengatakan, 
bahwa Cristhoper Colombus telah dibimbing utuk mendarat di benua itu oleh navigator-
navigator dan pembantu-pembantu muslim Andalusia atau Maroko yang jelas-jelasnya 
telah dibayar oleh Colombus.

Para pengamat kemunculan Islam di Amerika Utara kebanyakan memandang bahwa 
kedatangan pertama yang sesungguhnnya orang-orang muslim di Amerika Serikat terjadi 
pada pertengahan dan akhir abad ke-19. Dan memang pada saat itulah para imigran muslim 
yang pertama terutama dari Timur Tengah mulai datang ke Amerika Utara dengan maksud 
untuk memperoleh peruntungan besar ataupun kecil kemudian kembali ke tanah airnya.

Rujukan lain menyebutkan bahwa asal-usul Islam di Amerika adalah sejarah 
perdagangan budak di AS. Diantara budak-budak yang terhitung dalam American 
Ethnological Cociety terhadap budak muslim yang terpelajar, diantaranya adalah Ayyub 
Ibnu Sulaiaman Diallo, pangeran Bundu dari Afrika yang diculik dan dijual sebagai budak 
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pada tahun 1730, setelah tiga tahun (1733), ia dimerdekakan sebagai rasa terima kasih atas 
atas kepandaian dan kejujuran serta rasa simpatinya terhadap orang kulit putih. 

Pendapat tersebut mungkin benar, mengingat secara faktual komunitas muslim yang 
termasuk kelompok minoritas tersebar dipesisir Amerika Utara dan Selatan termasuk 
Suriname. Fakta kedua yang sulit dibantah adalah bahwa pemeluk Islam di kawasan ini 
terdiri atas orang-orang yang berkulit hitam, dan orang-orang imigran dari negara-negara 
Islam seperti Libanon, Siria, Irak, Pakistan, dan lain-lain. Tercatat dalam sejarah Amerika 
bahwa orang-orang kulit hitam (Afrika) masuk ke negara ini sebagai budak atau sebagai 
pekerja rendahan. Kenyataan historis seperti ini sangat berpengaruh terhadap sikap orang-
orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam (negro) dan sekaligus terhadap Islam 
sebagai suatu sistem kepercayaan yang dianutnya. 

Fakta lainnya tentang kehadiran Islam di Amerika jauh sebelum Colombus datang juga 
diungkapkan Dr. Berry Fell seorang arkeolog dan ahli bahasa dari Universitas Harvard. 
Dalam karyanya berjudul Saga Amerika, Fell menyebutkan bahwa umat Islam tak hanya 
tiba sebelum Colombus. Namun, umat Islam juga telah membangun peradaban di benua itu. 

Hampir pasti bahwa Muslim yang menyeberangi Atlantik dan juga Pasifik jauh sebelum 
Columbus mencapai dunia baru. Namun kunjungan ini sama sekali tidak meningglkan 
bekas yang yang tidak hilang-hilang. Yang paling terkenal dari mereka ini adalah Jenderal 
Estevanio de Azemor yang nama muslimya tidak diketahui. Dia dapat mencapai wilayah 
New Mexico dan Arizona. Namun muslim pertama ini tidak dapat memelihara Islam dalam 
kalangan keturunannya. Selama periode yang sama seorang pangeran Mesir dengan nama 
Nasir al-Din bergabung dengan Suku Mohawk di daerah yang membentuk negara bagian 
New York sekarang. Dia menduduki kedudukan yang sangat tinggi dalam suku ini. Namun 
dalam satu sumber menyebutkan bahwa orang Arab yang pertama ke Negri ini adalah 
keturunan Wahab yang menetap di Ocracoke Island dan Carolin Utara pada abad ke-18. 
Mereka tercatat sebagai budak yang tidak memakan babi, dan beriman kepada Allah dan 
Muhammad.

Adapun orang Amerika yang pertama sebagai pemeluk Islam yang pertama adalah 
Reverend Norman, seorang misionaris gereja Methodisty di Turki yang memeluk Islam 
pada tahun 1970, pada dekade berikutnya seorang Afro Amerika. Muhammad Alexandder 
Russel Webb yang masuk Islam ketika ia bertugas sebagai konsul jenderal As di Filipina 
pada tahun 1887. Ia juga adalah pelopor yang pertama mendirikan organisasi Islam di negri 
ini pada tahun 1893 dan menerbitkan The Muslim World sebagai sarana dakwahnya. Ia 
juga mendirikan sekitar enam cabang Moslem Brotherhood dan American Islamic 
Propaganda diberbagai kawasan Amerika, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya, 
seperti Noble Drew Ali mendirikan Morish American Science Templete pada tahun 1913, 
sehingga Islam mulai bangkit sebagai fenomena agama di kalangan masyarakat Amerika.

Memasuki abad ke 19, perdagangan budak di hentikan, terutama setelah presiden 
Abrahan Linoln mengeluarkan emancipation proklamation (proklamasi kemerdekaan) pada 
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tanggal 1 januari 1663, yang menetapkan bahwa budak-budak di Amerika Serikat adalah 
merdeka. Dengan demikian, banyak orang Islam berasal dari Mesir, Yordania, Siria, Irak, 
Pakistan, India, Turki, Yugoslavia, Uni Soviet, dan Albania yang berimigrasi ke Amerika 
pada tahun ini kemudian disusul dengan tahun berikutnya. Tercatat tidak kurang dari lima 
gelombang imigrasi orang-orang Islam dari berbagai Negara untuk menetap di Amerika. 
Dengan kata lain fakta masuknya agama Islam ke Amerika bukanlah disebabkan dari 
sebuah ekpedisi yang segara sengaja dikirim dengan tujuanutnuk pembangunan wilayah 
(ekspensi) atau pembanguna Islam secara struktural, dan bukan pula dibawa oleh para 
pedagang muslim yang menyebarkan Islam secara kultural, tetapi melalui para komoditi 
para budak yang sudah teguh memegang agamnya.
Sekurang-kurangnya ada 5 gelombang terjadinya migrasi orang-orang islam ke Amerika 
Serikat sejak akhir abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20, yaitu: : 

a. Pertama
Migrasi terjadi pada pada tahun 1875 hingga 1912. mereka yang bermigrasi pada umumnya 
adalah para pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka 
berasal dari syiria, Jordania, Palestina, dan Libanon yang ketika masih berada dibawah 
Pemeruntahan Utsmani. Mereka bermigrasi karena keadaan ekonomi dinegrinya tidak 
menguntungkan dan mereka berharap mendapatkan keuntungan financial di Amerika 
Serikat. Pada umumnya, mereka bekerja di pabrik-pabrik dan took-toko.

b. Kedua
Migrasi terjadi pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Pertama. 
Mereka pada umumnya, orang-orang intelek dan terdidik yang berasal dari perkotaan. 
Mereka umumnya adalah saudara, kawan, atau orang kenalan imigran yang telah ada di 
Amerika Serikat.

c. Ketiga
Migrasi terjadi tahun 1930 sampai 1938 yang terkondisikan karena kebijakan imigrasi 
Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya telah lebih 
dahulu menetap di Amerika Serikat.

d. Keempat
Migrasi terjadi pada tahun 1947 hingga tahun 1960. para imigran yang datang ke Amerika 
Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tapi berasal dari India, 
Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Mereka datang untuk mencari kehidupan yang 
lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, atau untuk mendapatkan latihan 
teknik lanjutan dan memperoleh pekerjaan secara spesialis.

e. Kelima
Migrasi dimulai pada tahun 1967 sampai sekarang. Mereka yang datang ke Amerika 
Serikat pada gelombang ini, selain karena alasan ekonomi, juga yang utama dikarenakan 
politik. Dunia arab pada masa-masa itu mengalami penderitaan karena konfrontasi dengan 
Israel dan konflik-konflik lainnya. Imigran Muslim ke Amerika Serikat yang populer pada 
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gelombang ini, antara lain Fazlur Rahman dari Pakistan yang menjadi Guru Besar 
Universitas Chicago, Sayyed Hosein Nashr dari Iran yang menjadi Guru Besar Universitas 
Washington, Ismail Al-faruqi yang menjadi Guru Besar Universitas Harvard, dan lain-lain. 

Pengaruh Islam di Benua Amerika
Bila kita membuka peta Amerika. Kita akan meliahat nama tempat yang ada di Negeri 

Paman Sam itu. Sebagai umat Islam, pastilah Anda akan dibuat terkejut. Apa pasal? 
Ternyata begitu banyak nama tempat dan kota yang menggunakan kata-kata yang berakar 
dan berasal dari bahasa umat Islam, yakni bahasa Arab. Tak percaya? Cobalah wilayah Los 
Angeles. Di daerah itu ternyata terdapat nama-nama kawasan yang berasal dari pengaruh 
umat Islam. Sebut saja, ada kawasan bernama Alhambra. Bukankah Alhambra adalah nama 
istana yang dibangun peradaban Islam di Cordoba.

Selain itu juga ada nama teluk yang dinamai El Morro serta Alamitos. Tak cuma itu, 
ada pula nama tempat seperti; Andalusia, Attilla, Alla, Aladdin, Albany, Alcazar, Alameda, 
Alomar, Almansor, Almar, Alva, Amber, Azure, dan La Habra. setelah itu, mari kita 
bergeser ke bagian tengah Amerika. Mulai dari selatan hingga Illinois juga terdapat nama-
nama kota yang bernuansa Islami seperti; Albany, Andalusia, Attalla, Lebanon, dan 
Tullahoma. Malah, di negara bagian Washington terdapat nama kota Salem.

Pengaruh Islam lainnya pada penamaan tempat atau wilayah di Amerika juga sangat 
kental terasa pada penamaan Karibia (berasal dari bahasa Arab). Di kawasan Amerika 
Tengah, misalnya, terdapat nama wilayah Jamaika dan Kuba. Muncul pertanyaan, apakah 
nama Kuba itu berawal dan berakar dari kata Quba - masjid pertama yang dibangun 
Rasulullah adalah Masjid Quba. Negara Kuba beribu kota La Habana (Havana). Di benua 
Amerika pun terdapat sederet nama pula yang berakar dari bahasa Peradaban Islam seperti 
pulau Grenada, Barbados, Bahama, serta Nassau. Di kawasan Amerika Selatan terdapat 
nama kota-kota Cordoba (di Argentina), Alcantara (di Brazil), Bahia (di Brazil dan 
Argentina). Ada pula nama pegunungan Absarooka yang terletak di pantai barat. Menurut 
Dr A Zahoor, nama negara bagian seperti Alabama berasal dari kata Allah bamya. 
Sedangkan Arkansas berasal dari kata Arkan-Sah. Sedangkan Tennesse dari kata Tanasuh. 
Selain itu, ada pula nama tempat di Amerika yang menggunakan nama-nama kota suci 
Islam, seperti Mecca di Indiana, Medina di Idaho, Medina di New York, Medina dan Hazen 
di North Dakota, Medina di Ohio, Medina di Tennessee, serta Medina di Texas. Begitulah 
peradaban Islam turut mewarnai di benua Amerika. 

Sejarawan Muslim Abu Bakar Ibnu Umar Al-Guttiya mengisahkan pada masa 
kekuasaan Khalifah Muslm Spanyol bernama Hisham II (976 M -1009 M), seorang 
navigator Muslim bernama Ibnu Farrukh telah berlayar dari Kadesh pada bulan Februari 
999 M menuju Atlantik. Dia berlabuh di Gando atau Kepulauan Canary Raya. Ibnu Farrukh 
mengunjungi Raja Guanariga. Sang penjelajah Muslim itu memberi nama dua pulau yakni 
Capraria dan Pluitana. Ibnu Farrukh kembali ke Spanyol pada Mei 999 M. Tahun 1178 M: 
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Sebuah dokumen Cina yang bernama Dokumen Sung mencatat perjalanan pelaut Muslim 
ke sebuah wilayah bernama Mu-Lan-Pi (Amerika). Tahun 1310 M: Abu Bakari seorang 
raja Muslim dari Kerajaan Mali melakukan serangkaian perjalanan ke negara baru. Tahun 
1312 M: Seorang Muslim dari Afrika (Mandiga) tiba di Teluk Meksiko untuk 
mengeksplorasi Amerika menggunakan Sungai Mississipi sebagai jalur utama 
perjalanannya. 

Perkembangan Islam di Amerika
Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip 

pemisahan antara agama dan negara (sparation of church and state,) namun sangat luas 
memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula agama Islam dianggap agama para 
imigran Timur-Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian 
semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut “Black 
Moslem”. Black moslem didirikan oleh Elijah Muhamad di Chicago. Sesuai dengan 
namanya Black Moslem mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang 
berkulit hitam. Black Moslem didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang 
menuntut persamaan hak. Elijah Muhamad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip 
ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. 

Dibalik perkembangan Islam di Amerika serikat, para penentu kebijakan Amerika, 
tampaknya ragu-ragu dalam mengambil posisi yang pasti terhadap kebangkitan Islam di 
Amerika Serikat dewasa ini. Keraguan tersebut berakar dari ketidakmampuan Washington 
dalam memprediksi dan mengukur dampak-dampak kebijakan luar negeri pada negara-
negara Islam pada saat mereka memegang kekuasaan. Dalam perkembangannya Islam di 
kawasan Amerika ini mengalami kendala historis yang sangat serius. Bangsa Amerika 
mengenal Islam itu sendiri dari orang-orang yang mereka pekerjakan sebagai budak, dan 
para budak-budak tersebut selalu memegang teguh keimanannya dan agama Islam yang 
mereka anut, mereka tidak mau memakan daging daging babi, dan percaya kepada Allah 
dan Muhammad serta selau bersikap jujur dan amanah. Sikap dan prilaku kebiasaan para 
budak tersebutlah, dipandang sebagai sisitem kepercayaan baru bagi mereka.

Islam berkembang sejalan dengan perkembangan kaum muslimin di kawasan ini, 
sebagaimana yang tampak dari sejumlah peribadatan dan pusat kegiatan keagamaan Islam 
dibeberapa kota besar dan kecil. Seperti di Cicago, terdapat perguruan tinggi American 
Islam College, di North California berdiri American Muslem School, disamping banyak 
Universitas-universitas yang menyelanggarakan program Islamic Studies seperti 
Universitas Chicago, Universitas Cholumbia, Universitas Harvard, Universitas California 
di Berckley, Universitas New York di Banghamtem, Universitas Michigan, Universitas 
Texas di Australia, Universitas Utah di Salthake City, Universitas Temple di Philadelpia, 
dan Universitas Mc. Gill di Monteral Canada. 
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Selain dari perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat pendidika, Perkembangan 
Islam di AS mulai menampakkan peningkatan kesadaran keislaman untuk memantapkan 
landasan sosial para pemuka Islam di Amerika pun banyak membentuk organisasi-
organisasi. Organisasi Islam diantaranya: 

1. Pada tahun 1952 lebih dari dua puluh Mesjid membentuk Federasi Perhimpunan Islam 
(Federation of Islamic Association, FIA) di AS dan Kanada. Pada puncaknya lima puluh 
mesjid menjadi bagian dari FIA.

2. Perhimpunan Mahasiswa Muslim di AS dan Kanada (MSA) didirikan pada tahun 
1963.Organisasi ini didirikan untuk memberikan pelayanan kepada ratusan ribu mahasiswa 
muslim yang datang dari berbagai Negara dan belajar di kampus-kampus di AS.

3. Perhimpunan Dokter Muslim (The Islamic Medical Association) dibentuk oleh alumni 
MSA pada tahun 1967 sebagai wahana bagai professional muslim di bidang kesehatan 
untuk saling bertemu dan saling tukar pikiran. Organisasi serupa , Perhimpunan Ilmuwan 
dan Insinyur Muslim (The Association of Muslim Scientiss and Engineers), didirikan pada 
tahun 1969 dengan tujuan untuk mempromosikan penelitian ilmiah yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip Islam. Terdapat pula Perhimpunan Ilmuwan sosial Muslim (The association 
of Muslim Social Scientist) yang dibentuk pada tahun 1972 sebagai organisasi yang bersifat 
professional, akademik kependidikan dan kebudayaan untuk mempromosikan pemikiran 
Islam. Perhimpunan-perhimpunan ini mensponsori jurnal-jurnal tahunan dan konferensi-
konferensi.

4. Pada tahun 1978, dewan masjid AS didirikan oleh wakil-wakil liga dunia Muslim dengan 
keanggotaan 20 masjid. 

5. Masyarakat Muslim Amerika Utara (The Islamic Society of North America, ISNA) 
merupakan organisasi induk yang didirikan pada tahun 1982 oleh dewan alumni MSA yang 
menetap di Amerika Utara. Dengan adanya pusat studi dan organisasi-organisasi Islam 
tersebut, pemahaman bangsa Amerika, terutama dari kalangan intelektual terhadap Islam 
semakin baik, dibanding sebelumnya yang sangat negatif. Ada dua faktor penyebab 
meningkatnya konversi agama, yaitu meningkatnya kelahiran yang alami dan 
meningkatnya Imigrasi dari negara-negara Islam terutama dikalangan mahasiswa yang 
jumlahnya sangat besar datang ke Amerika. 

Kelompok-kelompok Keagamaan di Amerika Serikat
Kelompok-kelompok keagamaaan yang berkembang di AS diantaranya:

1. Muslim Syi‟ah 
Meskipun mayoritas Muslim yang datang ke AS adalah penganut sunni, terdapat pula 
komunitas syi‟ah yang cukup besar. Komunits ini mulai memperoleh pengakuan sebagai 
bagian tersendiri dari muslim dan dapat teridentifikasi dari masjid-masjidnya besarnya yang 
terletak di New York, Detroit, Washington, Los Angeles, dan Chicago. Mayoritas 
pendatang Syi‟ah adalah berasal dari kelompok Itsna „Asyariyah dan Isma‟iliyyah.
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2. Muslim Amerika Keturunan Afrika
Dengan dihitung secara kasar, sepertiga Muslim yang ada di Benua Amerika adalah orang-
orang Amerika keturunan Afrika yang sudah bergabung dengan arus utama Islam atau salah 
satu gerakan sectarian yang secara langsung teridentifikasi secara longgar.
Islam sebagai fenomena yang khas Amerika pertama kali menarik perhatian public AS 
dengan munculnya Nation of Islam.Kaum muslim AS keturunan Afrika maupun kaum 
imigran untuk masa yang lama tetap merupakan komunitas terpisah di AS walaupun 
terdapat upaya yang kian meningkat utuk menjalin kerjasama, dialog dan dan melakukan 
beberapa peribadatan serta kegiatan sosial bersama.

3. Muslim Kulit Putih 
Diantara orang kulit putih pertama yang masuk Islam adalah Alexander Russel (w. 1916), 
Konsul AS di Filipina.
Mayoritas kulit putih yang masuk Islam adalah perempuan yang mempunyai suami muslim 
dan memutuskan untuk menjadikan Islam sebagai keyakinan mereka. Dalam beberapa 
kasus, perempuan masuk Islam sebelum menemukan pasangan nikah atas dasar 
keyakinannya bahwa perempuan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dibandingkan 
di masyarakat Amerika pada umumnya. Sejumlah orang AS, yang merasa asing dengan 
tradisi agama mereka sendiri atau dalam lingkungan lembaga keagamaan mereka atau 
dengan norma-norma yang berkembang dalam kebudayaan AS, memandang Islam sebagai 
alternatif. 

4. Gerakan Sektarian 
Gerakan Ahmadiyah, sebuah kelompok dakwah indo-Pakistan yang untuk beberapa tahun
telah aktif menerjemahkan al-Qur‟an dalam beberapa bahasa-bahasa utama dunia, mulai 
mengirimkan dai-da‟I nya ke AS dengan maksud mengajak Barat agar memeluk Islam 
menurut versi mereka.
Pusat kegiatan mereka baik Qadiyan (bermarkas di Washington DC) maupun Lahore 
(bermarkas di di California) telah mendirikan sejumlah Masjid di AS. 
Terdapat pula komunitas kecil Druze di AS, yang mayoritas anggotanya adalah orang-
orang asli Lebanon dan beberapa individu dari Suriah, Palestina dan Yordania. Kelompok 
Islam lain yang ditemukan di AS adalah agama Baha‟i, kelompok Five Percenter, Jama‟ah 
Ansaru Allah, Robbani Yashu‟a dan masih terdapat yang lainnya.

5. Gerakan Sufi
Di antara aliran sufi yang paling berpengaruh ialah Qadiriyah yang menyatu dalam tarekat 
bawa Muhaiyaddeen, bertempat di Philadelpia. Tarekat ini mempunyai lebih dari 2000 
muallaf, terutama berasal dari kelas menengah dan menengah atas. Kelompok muallaf Sufi 
terdapat pula di wilayah Negara bagianm New York, California, Texas, Michigan, dan New 
Mexico. Beberapa imigran banyak yang melestarikan tarekat-tarekat sufi yang berasal dari 
negeri asal mereka seperti kaum Bektasiyah, Syadziliyah, Isyraqiyah, dan Naqsabandiyah.



89 | P a g e  
 

Masalah-masalah keislaman yang dihadapi oleh Muslim AS dewasa ini diantaranya:
1. Berlanjut dan meningkatnya prasangka di Amerika Utara terhadap Islam, Muslim dan 

orang Arab.
2. Masalah Asimilasi dengan masyarakat AS, terus menjadi tema abadi bagi setiap 

gelombang imigran maupun bagi setiap setiap generasi Muslim di AS.
3. Sistem jaminan social di AS. Misalnya pertanyaan berkaitan dengan kewajiban 

membayar zakat. Fakta bahwa Islam tidak mengizinkan pengenaan bunga atas pinjaman 
menimbulkan persoalan tersendiri bagi muslim dalam menggunakan perbankan AS.

4. Sejumlah masalah khusus dihadapi muslim AS, diantaranya kebutuhan akan 
kepemimpinan agama yang terlatih, kesempatan melaksanakan kewajiban agama seperti 
shalat dan puasadan masalah yang terkait dengan interaksi sosial.

Tokoh-tokoh Islam di Amerika
Tokoh-tokoh Islam di Amerika diantaranya:

1. Muhammad Alexander Russel Webb
Beliau dilahirkan di Hudson, Columbia, New York dan belajar di Hudson dan New York. 
Beliau terkenal dengan tulisan cerita pendeknya. Kemudian beliau bekerja sebagai 
Pemimpin Redaksi Majalah “St. Joseph Gazette” dan “Missouri Republican.” Pada tahun 
1887 diangkat menjadi konsul Amerika Serikat di Manila. Selama menjalankan tugas itulah 
beliau mempelajari Islam dan menggabungkan dirinya dalam lingkungan kaum muslimin. 
Setelah menjadi muslim, beliau mengadakan perjalanan keliling dunia Islam, dan sampai 
akhir hayatnya beliau mencurahkan waktu untuk melaksanakan misi Islam, dan duduk 
sebagai pimpinan Islamic Propaganda Mission di Amerika Serikat. Meninggal dunia pada 
awal Oktober tahun 1916. 
Gerak dan laju perkembangan Islam di Amerika tidak terlepas dari perjuangan seorang 
Muslim Alexsander Russel Webb, beliau berusaha secara langsung dan sungguh-sungguh 
untuk menarik orang-orang Amerika agar memeluk Islam.
Untuk merealisasikan tujuannya, pada tahun1843 ia mendirikan organisasi American 
Islamic Propagation Movment dan mendirikan penerbit The Moeslem World serta 
memberikan kuliah di beberapa kota. Ia menjadi kritis dan bersemangat terhadap greja 
Kristen serta membela Islam dengan sangat tinggi. Kapasitasnya sebagai penyiar Islam, ia 
telah menulis tiga buah buku termasuk buku pedoman shalat bergambar. Menjelang 
kematiannya pada tahun 1916 Webb telah berhasil mendirikan tujuh cabang Moslem 
Brotherhhood atau American Islamic Propaganda diberbagai kota dipantai timur dan kota-
kota pedalaman Amerika. Meskipun organisasinya menjadi bubar, namun tidak dapat 
diragukan bahwa para anggotanya telah mempengaruhi upaya-upaya selanjutnya dalam 
membina Islam di Amerika serikat.

2. Noble Drew Ali
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Noble Draw Ali lahir di negara bagian North Carolina pada tanggal 8 Januari 1886, dia 
merupakan anak dari mantan budak yang diadopsi oleh suku Cherokee dan diberi nama 
Kristen Thimotheus Amerika. Ayahnya berasal dari Maroko yang menganut Islam. Ia 
merupakan salah satu pemimpin spiritual pertama yang menyebarkan ajaran Islam kepada 
warga kulit hitam Amerika. Bermarkas di Newark, New Jersey, dari tempat ibadahnya 
(Moorish Science Temple), Ali mencoba membangkitkan harga diri para pengikutnya 
dengan memberi keyakinan bahwa mereka adalah Asiatics, dan mewajibkan mereka 
memiliki kartu identitas dan kebangsaan. Kartu itu menunjukkan bahwa pemegangnya 
adalah seorang pengikut "semua Nabi termasuk Yesus, Muhammad, Budha, dan 
Confusius." Para pengikutnya juga tidak mengenalnya sebagai seorang Negro atau orang 
Afrika, tetapi sebagai Amerika Moor. Drew sebenarnya bukanlah orang yang 
berpendidikan tinggi, tetapi ia mempunyai pengetahuan tentang Islam yang diangapnya 
sebagai kunci yang telah lima tahun kemudian yang dinamakan Black Libration. Misi 
utamanya adalah membangkitakan kesadaran orang Afrika-Amerika tentang Islam. Untuk 
tujuan ini, pada tahun 1913 ia mendirikan Mourish Science Temple di New York, New 
Jersey. Dengan usahanya ini, gerakan Draw meluas ke Pitsburgh, Detroid, Chicago, dan 
beberapa kota lain di daerah selatan. Gerakan yang dilancarkan Drew menggunakan 
simbol-simbol Islam, seperti kitab suci Al-qur‟an, memakai peci, memakai nama-nama 
Muslim, dan penolakan terhadap kepercayaan tertentu dari agama Kristen, akan tetapi 
gerakan ini merupakan campuran dari nasionalisme hitam dan kebangkitan Kristen dengan 
campuran yang menggabungkan dari ajaran-ajaran Islam. Ajaran ini bukan ajaran Islam 
sejati , tetapi suatu penemuan penting bagi kesadaran Islam.
Diantara ajaran Noble Drew Ali adalah sebagai berikut : 

a. Budha, Confusius, Zoroaster, Jesus dan Muhammad adalah nabi.
b. Oarang-orang Afro-Amerika dianggap sebagai bangsa Asia dari keturunan Muhabites dan 

Cannanites (sekarang jordan).
c. Islam adalah agama yang secara alamiah di peruntukan bagi bangsa Asia, sedangkan 

kristen adalah agama bangsa Eropa.
d. Orang-orang Afro-Amerika hendaklah menghindarkan kontak yang tak perlu dengan 

orang-orang Eropa-Amerika.
e. Neraka itu tidak ada, syurga adalah suatu keadaan jiwa.

Selain Webb dan Draw ada banyak tokoh lain yang juga ikut andil dalam perkembangan 
Islam di Amerika Serikat. Diantaranya W.D Fard, Elijah Muhammad, Job Ibnu Dijallo, 
Malcom X dll. Jumlah persis kaum Muslimin di Amerika dewasa ini sulit di ketahui, 
karena identitas agama tidak dicantumkan dalam sensus penduduk, dinas Imigrasi pun tidak 
mencatat para imigran yang memeluk Islam. 
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BAB 9

DAKWAH ISLAM DI INDONESIA

Pendahuluan
Umat islam di indoneisa menempati jumlah terbanyak dibandingkan umat agama lain, 
olehkarena itu sebagian besar aturan perundangan mencerminkan nilai nilai keislaman. Dan 
juga sebagian besar pemimppin bangsa berasal dari agama islam. Tetapi ironisnya ketika 
melihat kondisi bangsa indonesia yang semakin lama semakin mempunyai banyak masalah 
dan malah dalam beberapa hal tertinggal oleh bangsa lain yang bukan islam..
Sudah 60 tahun lebih indonesia merdeka dan agama islam sendiri jauh lebih lama mengakar 
di indonesia dan bahkan Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad 
ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat 
itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka 
yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani 
Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.
Dengan waktu yang selama itu tentu pengaruh dari agama islam seharusnya mengakar kuat 
dalam diri umat islam, jika proses dakwah yang berlangsung selama kurun waktu itu 
berjalan dengan baik. Memang perjalanan agama islam di indonesia berlangsung dengan 
berbagai media, apalagi di tengah era globalisasi seperti sekarang ini. Tetapi jika kita 
menilik sejarah islam di indonesia, peran terbesar dalam penyebaran islam di indonesia 
adalah melalui kaum pedagang. Salah satu isyarat yang membenarkan tesisi itu adalah 
bahwa pertumbuhan awal komunitas islam itu berada di kota-kota berpelabuhan besar pada 
zamannya, isyarat lain juga diperlihatkan oleh peninggalan sejumlah makam kuno.
Perkembangan dakwah islam indonesia di masa sekarang memang tidak lepas dari sejarah 
islam di indonesia sendiri, karena apa yang kita terima sekarang adalah estafeta ilmu dari 
generasi yang terdahulu, dan disini akan sedikit dibahasmengenai perkembangan dakwah 
islam di indonesia.  

Pembahasan
Seiring perkembangan zaman dakwah islam pun mulai merambah berbagai media 
dan metode, tidak seperti dulu yang hanya penyebaran melalui mulut ke mulut 
sambil berdagang. Agama islam memang agama yang sangat menghargai ilmu 
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pengetahuan, karena wahyu yang pertama turun merupakan perintah untuk 
membaca, bukan hanya terbatas pada membaca tulisan saja tetapi membaca tanda 
tanda kebesaran allah di dunia.
Pada hakikatnya aktifitas dakwah merupakan hal yang fleksibel dan dapat dilakukan 
dengan berbagai cara atau metode dan direncanakan dengan tujuan mencari 
kebahagiaan hidup dengan dasar keridhaan Allah swt.
Dakwah adalah usaha peningkatan pemahanman keagamaan untuk mengubah 
pandangan hidup, sikap bathin dan perilaku umat yang tidak sesuai menjadi sesuai 
dengan tuntunan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 
Da i harus mempunyai pemahaman yang mendalam bukan saja menganggap bahwa 
dakwah dalam frame “amar ma‟ruf nahi mungkar”, sekedar menyampaikan saja 
melainkan harus memenuhi beberapa syarat, yakni mencari materi yang cocok, 
mengetahui psikologis objek dakwah, memilih metode yang representatif, 
menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya. Secara konvensional, subjek 
dakwah terdiri dari da i (mubaligh) dan pengelola dakwah.
Padahal jika kita melihat sejarah perkembangan islam pada masa awal struktur 
masyarakat islam di nusantara pada abad 16/17 merupakan kesatuan dari tiga 
kekuatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada perdagangan di pelabuhan, politik yang 
termanifestasi pada keraton atau kerajaan, dan agama sebagaimana teraktualisasi 
dalam pesantren di Jawa, dayah di aceh atau surau di Sumatera Barat dan pusat 
agama lainnya.
Pada awal perkembangannya saja agama islam tidak hanya mengandalkan peran 
seorang dai saja, tetapi di bidang lain pun bisa turut mempengaruhi perkembangan 
islam, sebagaimana yang kita lihat sekarang bahwa banyak lembaga yang 
mengajarkan agama islam, dan juga banyak majalah majalah yang bertemakan 
islam, film religi, dan hal hal lain yang baru muncul di masa sekarang.
Di jaman dulu juga banyak para sufi yangmenyebarkan agama islam, yang 
mempunyai ciri khusus yaitu mereka menyebarkan islam dengan dua cara.
Pertama, dengan membentuk kader, guru dan mubaligh, agar mampu mengajarkan 
islam dan menyebarkan islamdi daerah asalnya serta meneruskan jejak gurunya. 
Kedua, melalui karya karya tulis yang tersebar dan dibaca diberbagai tempat yang 
jauh diluar tempat tinggal mereka. Sebagaimana karya Hamzah Fansuri yang berisi 
uraian singkat tentang sifat sifat dan inti ilmu kalam menurut teologi islam.
Namun perlu diketahui bahwa proses masuk dan berkembangnya agama Islam di 
Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul 
Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori yaitu teori Gujarat, teori Makkah dan teori 
Persia. Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang permasalah waktu 
masuknya Islam ke Indonesia, asal negara dan tentang pelaku penyebar atau 
pembawa agama Islam ke Nusantara.



93 | P a g e  
 

Teori Gujarat

Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya 
berasal dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini adalah
 Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam 

di Indonesia.
 Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia –

Cambay Timur Tengah Eropa.
 Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al Saleh tahun 1297 yang 

bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snouck Hurgronye, WF 
Stutterheim dan Bernard H.M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat,
lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu 
adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo 
dari Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak ( Perureula) tahun 1292. Ia 
menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan 
banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam.

2. TeoriMakkah
Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama 
yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia 
pada abad ke 7 dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar teori ini adalah:
 Pada abad ke 7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat 

perkampungan Islam (Arab); dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah 
mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai 
dengan berita Cina

 Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi‟i, dimana pengaruh 
mazhab Syafi‟i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekkah. 
SedangkanGujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi.

 Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al malik, yaitu gelar tersebut 
berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan 
T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 
sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh 
sebelumnya yaitu abad ke 7 dan yang berperan besar terhadap proses 
penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.

3. Teori Persia
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Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya 
berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan 
budaya masyarakat Islam Indonesia seperti:
 Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husein 

cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh orang Syiah/Islam Iran. Di 
Sumatra Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik/Tabut. 
Sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Syuro.

 Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jennar dengan sufi dari Iran yaitu 
Al – Hallaj.

 Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-
tanda bunyi Harakat.

 Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.
 Adanya perkampungan Leren/Leran di Giri daerah Gresik. Leren adalah nama 

salah satu Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husen dan P.A. Hussein 
Jayadiningrat.
Ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan 
kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 
Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke – 7 dan mengalami 
perkembangannya pada abad 13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran 
Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia dan Gujarat (India).

Proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia pada dasarnya dilakukan 
dengan jalan damai melalui beberapa jalur/saluran yaitu melalui perdagangan 
seperti yang dilakukan oleh pedagang Arab, Persia dan Gujarat. Pedagang tersebut 
berinteraksi/bergaul dengan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan tersebut 
dipergunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya diantara pedagang 
tersebut ada yang terus menetap, atau mendirikan perkampungan, seperti pedagang 
Gujarat mendirikan perkampungan Pekojan. Dengan adanya perkampungan 
pedagang, maka interaksi semakin sering bahkan ada yang sampai menikah dengan 
wanita Indonesia, sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat berkembang.
Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaliqh 
yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok 
pesantren.
Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan kalangan 
masyarakat menimba ilmu agama Islam. Setelah tammat dari pondok tersebut, maka 
para pemuda menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerahnya masing-
masing. Di samping penyebaran Islam melalui saluran yang telah dijelaskan di atas, 
Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukkan seni 
gamelan ataupun wayang kulit. Dengan demikian Islam semakin cepat berkembang 
dan mudah diterima oleh rakyat Indonesia.



95 | P a g e  
 

Proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak terlepas dari 
peranan para pedagang, mubaliqh/ulama, raja, bangsawan atau para adipati. Di 
pulau Jawa, peranan mubaliqh dan ulama tergabung dalam kelompok para wali 
yang dikenal dengan sebutan walisongo. 

BAB 10
DAKWAH MASA PEMBAHARUAN ISLAM DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan masyarakat peralihan yang mengalami 
transformasi sosial, politik ekonomi dan budaya yang cepat serta memperoleh pengaruh 
dari dunia luar secara intens, industrialisasi, urbanisasi, sekulerisasi, polarisasi masyarakat 
Indonesia yang cendrung menjadi berbagai kelas merupakan proses yang terus berjalan 
dengan segala macam implikasinya. Dalam konteks perubahan atau pembaharuan inilah 
organisasi islam yang berkembang dalam bidang agama dan politik yang banyak di bahas 
di kalangan masayarakat luas, dan juga di makalah ini terdapat empat organisasi islam yang 
berkembang di Indonesia yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan politik dari 
prasejarah hinga hingga pembaharuan keislamannya.

Jika kita menitik beratkan perkembangan islam pada organisasi-organisasi latar 
belakang ke islaman seperti muhamadiyah,persis, nu,dan masyumihal ini tidak lepas dari 
dinamisnya cara berpikir ulama-ulama kita pemuka-pemuka agama islam kita bagaimana 
membaca bagaimana bentuk relafan atau bentuk sesuai kekinian terhadap umat islam 
membaca keyataan pembaharuan islam di Indonesia itu terbentuk secara organisasi pada 
kisaran abad 20 atau tahun 1900 gaya gerak masyarakat pribumi terutama agama islam 
membaca islam suatu cara pandang untuk meyikapi berbagai macam masalah yang ada di 
Indonesia sendiri pembaruan islam di Indonesia sendiri itu kita membaca dari 4 cara 
pandang organisasi tersebut yaitu :
MUHAMMADIYAH

Muhamadiyah, dikenal sebagai organisasi islam yang mencoba memperbaharui islam 
yang didirikan kiai ahmad dahlan pada tahun 1912 di yogyakarta. Sebagai gerakan islam 
moderenis, muhamadiyah juga dikenal melalui gerakan pemurnian islam-nya yang 
berusaha memberantas segala macam bid‟ah baik di bidang kepercayaan akidah atau faham 
ketuhanan ataupun pada bidang ibadah ritual yang bayak berkaitan dengan sinkretisme. 

Sesuai pandangan, sebagian pengikut muhamadiyah selain mendisiplinkan diri 
menerapkan doktrin islam murni seperti yang tertuang di dalam buku tarjih.
Pada dasarnya pengikut muhamadiyah mencoba memurnikan islam di indonesia.
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Muhamadiyah yang pada umumnya terdiri dari: pedadang,pegawai,dan petani kaya 
atau di sektor jasa dan kerajinan. secara geografis, pengikut muhamadiyah umumnya 
tinggal di perkotaan di sekitar pasar (geertz, 1983). Dari kantor pusat muhamadiyah (ppm, 
sumberdaya, 1995, hlm. 40-41), di peroleh informasi anggota muhamadiyah kurang 10% 
petani dan 90% lebih bekerja di sektor jasa yang lebih 50% pegawai negri, sisanya pegawai 
swasta. Secara keseluruhan lebih dari 90% tamat smu hingga perguruan tinggi.

Dalam penelitian yang lebih khusus yang dilakukan ahmad jainuri (1997) dua wajah 
sosial-politik dan ke-agamaan muhamadiyah terlihat dalam diri kiai dahlan di sebut jainur
sebagai pandangan relativisme (pemahaman) ke-agamaan dengan sikap toleran dan 
pluralisme. Sementara itu, mas mansoer membedakan antara ibadah khusus dan umum. 
Dalam ibadah khusus, mas mansoer tampak lebih bersikap skripturalisasi (konservatisme), 
tetapi untuk masalah yang tergolong ibadah umum tanpak lebih substansialis (modernisme) 
(jainuri, 1997, hlm. 105-117).

Selain kiai ahmad dahlan, muhamadiyah juga secra resmi mengkaji sufismi. Tahun 
1932, terbit artikel “tasauwouf islam” karya dr. H. A. K. Amarullah (hbm, almanak 1351 
1932, hlm.206-221). 

berikutnya tahun 1932, terbit tulisan hamka “faham wihdatoel woedjoed di minang 
kabau” (hbm, almanak 1360, 1941, hlm 151-164). Kajian yang sama dilakukan murik kiai 
terkenal raden hadjid(hbm,almanak 1348, 1929, hlm. 142-235). Sesudah itu hamka menulis 
buku tasauf moderen yang populer di kalangan moderenis.

Menurut kiai dahlan memahami islam itu harus berdasarkan akal, karena keputusan 
yang benar adalah keputusan akal berdasarkan hati yang suci. menurut kiai dahlan hati suci 
itu adalah isi kebenaran, sikap kritis dan kreatif. 

Saat kongres islam di cirebon, kiai dahlan berpendapat bahwa beribadah harus harus 
dilakukan tanpa pelantaraan manusia, karna pahala haya dapat di peroleh dari perbuatannya 
sendiri dimana setiap orang memiliki persamaan kedudukan.

Kiyaiahmad dahlan meyaksikan bayak umat islam, tetapi tidak mengerti ajaran islam 
sebenernya atau tidak mengamalkannya. dari dokumen yang dibuat pada kepemimpinan kia 
ahmad dahlan ide islam murni dan pemurnian islam dari bid‟ah, khufarat dan tahayul, 
muncul sebagai tema gerakan sekitar sepuluh ia wafat. 

Muhamadiyah secara garis besar kenbayakan orang perkotaan dan yang bersekolah dan 
mereka tidak mengukuhkan bermadhab.muhamadiyah sendiri mencoba islam yang murni 
dan menghilangkan pemikiran-pemikiran yang tahayul percaya pada dukun, sesaji dan 
sebagainya mereka ingin membasmi musrik yang ada di indonesia dan bidah-bidah.

PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan Islam. 

Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam 
kejumudan (kemandegan berfikir), terperosok ke dalam kehidupan mistisisme yang 
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berlebihan, tumbuh suburnya khurafat, bid‟ah, takhayul, syirik, musyrik, rusaknya moral, 
dan lebih dari itu, umat Islam Tampilnya jam‟iyyah Persatuan islam (Persis) dalam pentas 
sejarah di Indonesia pada awal terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda yang 
berusaha memadamkan cahaya Islam. Lahirnya Persis Diawali dengan terbentuknya suatu 
kelompok tadarusan (penalaahan agama Islam di kota Bandung yang dipimpin oleh H. 
Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dan kesadaran akan kehidupan berjamaah, berimamah, 
berimarah dalam menyebarkan syiar Islam, menumbuhkan semangat kelompok tadarus ini 
untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan cirri dan karateristik yang khas.

Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1342 H, 
kelompok tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama “Persatuan 
Islam” (Persis). Nama persis ini diberikan dengan maksud untuk mengarahkan ruhul ijtihad 
dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai 
dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa 
Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam.

Pada masa ini persis dihadapkan pada pergolakan politik yang belum stabil, pemerintah 
republik Indonesia seperti mulai tergiring kearah demokrasi terpimpin yang di rancangkan 
oleh presiden Soekarno dan mengarah pada pembentuk negara dan masyarakat dengan 
ideologi Nasionalis, agama, komonis (NASAKOM), Setelah berakhirnya periode 
kepemimpina K.H. Muhammad Isa Ansshary, kepemimpinan persis di pegang oleh K.H..E. 
Abdurahman (162-1982) yang dihadapkan pada berbagai persoalan eksternal dengan 
munculnya berbagai aliran keagamaan yang menyesatkan seperti aliran pembaharu isa 
bugis, isa bugis, islam jama‟ah, darul hadist, inkarus sunnah, syi‟ah, ahmadiyah dan faham 
sesat lainnya. Kepemimpinan K.H.E Abdurahman dilanjutkan oleh K.H.A LAtif Muctar, 
MA (1983-1997) dan K.H. Shiddiq Amien (1997-2005) yang merupakan proses regenerasi 
dari tokoh-tokoh persis kepada eksponen organisasi otonom kepemudaan (pemuda persis).

Persis yang berpaham wahabi yang pertama kali di dirikan oleh pendirinya organisasi 
persis pertama kali didirikan dikaota, di pelopori oleh H. Zam-zam dan H. Muhammad 
Yunus, mereka adalah ulama persis yang pernah pengenyam pendidikan di darul ulum, 
mekkah tempat berkembangnya paham wahabi

NAHDATUL ULAMA (NU)
Nahdatul ulama (NU) lahir pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya, organisasi ini 

di prakarsai oleh sejumlah ulama terkemuka, yang artinya kebangkitan para ulama, NU 
didirikan untuk menampung gagasan keagamaan para ulama tradisional, pembentukan NU
merupakan upaya peorganisasian dan peran para ulama, pesantren yang sudah ada 
sebelumnya, agar wilayah kerja keulamaan lebih ditingkatkan, dikembangkan dan di 
luaskan jangkauannya dengan kata lain didirikannya NU adalah untuk menjadi wadah bagi 
usaha mempersatukan dan menyatukan langkah-langkah para ulama dan kiai pesantren. 



98 | P a g e  
 

Pada zaman prakemerdekaan NU sebagai basis organisasi kaum tradisional Islam 
Indonesia yang terdiri atas kiyai dan santri di Jawa dan telah memainnkan peran yang 
sangat penting dalam penyusunan barisan anti penjajah. Dalam pandangan NU tidak semua 
tradisi buruk, usang, tidak mempunyai relevansi kekirian, bahkan tidak jarang, tradisi biasa 
memberikan inspirasi bagi munculnya modernisasi islam penegasan atas pemihakkan 
terhadap “warisan masa lalu “ islam di wujudkan dalam sikap bermazhab yang menjadi 
typical NU, dalam memahami maksud Al-Qur‟an dan hadist tanpa mempelajari karya dan 
pemikiran-pemikiran ulama-ulama besar seperti, Hanafi, Syafi‟I, Maliki, dan Hambali 
hanya akan sampai pada pemahaman ajaran islam yang keliru.

NU menetapkan diri sebagai pengawas tradisi yang mempertahankan paham 
ahlussunnah wal jamaah. Disisi lain Muhammadiyah dan Persatua Islam (Peris) merupakan 
dua organisasi kelompok modernis yang sangat berpengaruh dalam gerakan social 
keagamaan dan pembaharuan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Mereka monolak 
sebagian ajaran dan kebiasaan kaum tradisional yang dianggapnya sudah keluar dari rel 
ajaran islam yang sebenarnya.

Perbedaan dan pertentangan kosep pemahaman dan pengamalan ajaran islam antara 
kedua kelopok tersebut mengalami perkembangan, benturan dan hubungan pasang surut 
dari masa ke masa. Hal ini mengakibatkan terjadinya “asimilasi budaya” yang bermuara 
saling meresepsi kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, NU dan 
perkembangannya banyak mengadopsi unsure pembaharuan yang telah dilakukan oleh 
Muhammadiyah, terutama dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Di madrasah-
madrasah NU, misalnya yang awalnya tidak diajarkan ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, 
ilmu alam dan bahasa inggris, sekarang keiasaan ini mulai diterapkan .begitu juga 
sebaliknya, tidak sedikit kelompok modernis yang mengikuti kaum tradisional dalam soal-
soal tradisi keagamaan, seperti membaca tahlil untuk orang yang sudah mati.

Terdapat pula perubahan lainnya dikalangan generasi muda NU terlihat dinamika 
baru dengan menjamurnya aktivitas sosial dan intelektual, yang nyaris tak tertandingi oleh 
kalangan masyarakat lain, selama ini NU di anggap ormas yang paling konservatif dan 
tertutup, dan sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran keagamaan 
maupun pemikiran sosial dan politik, prihal pemikiran keagamaan NU justru didirikan 
sebagai wadah para kiai untuk bersama-sama bertahan terhadap garakan pembaharuan 
pemikiran islam yang di wakili oleh Muhammadiyah, Al-irsyad dan persis, NU hanya 
manerima interprestasi islam yang tercantum dalam kitab kuning “ortodoks” al-kutub al-
mu‟tabarah, terutama fiqh Syafi‟I dan aqidah menurut mazhab asy‟ari, dan menekan taklid 
kepada ulama besar pada masa lalu.

Bagi NU, Pembaharuan (tajdid) bukanlah membiarkan para kaum muda untuk 
secara semberono mempertanyakan kembali ajara-ajaran ulama besar yang sangat 
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dihormati oleh warga NU, melainkan upaya untuk mencari dan menambah ilmu ynag 
bermanfaat bagi kehidupan manusia secara luas. Sedankan menurut kaum modernisi, 
pembaruan tidak hanya dilakukan oleh NU, tetapi juga mereformasi pemahaman dan 
pengamalan ajaran agama yang menurutnya berbau syikir dan kufarat serta yang 
mengandung unsur-unsur sinkreisme.

MASYUMI
Pada bulan oktober 1943 miai membubarkan diri, dan sebagai gantinya di bentuklah 

masyumi (majelis syuro muslimin indonesia) pada bulan november 1943 dengan 
mendapatkan status hukum. Tujuan utama di bentuknya masyumi adalah untuk 
memperkuat persatuan umat islam dan membantu jepang demi kepentingan asia timur raya. 
Anggota masyumi berasal dari organisasi yang mempuyai status hukum dan individu yang 
mendapatkan persetujuan shuhumbu (kantor urusan agama).

pada awalnya nu mendukung penuh masyumi, pada muktamar nu 1946 warga nu di 
suruh untuk membanjiri partai politik masyumi, akan tetapi hal ini tidak bertahan lama, 
karna benih-benih keretakan mulai muncul pada tahun 1946 pada muktamar masyumi di 
yogyakarta. Generasi baru modernis kelompok moh.Natsir berhasil menegakan 
kepemimpinannya dan mengubah beberapa peraturan partai untuk membatasi peran majlis 
syuro yang lebih bayak di dukung oleh kiai-kiai nu.Kemampuan kiai-kiai tradisional di 
lecehkan oleh keum modernis sengga membuat dilegasi nu wolk out meninggalkan 
muktamara masyumi.Pertikayan masyumi dan nu pada puncaknya ketika usulan NU 
menominasikan kader nu menjabat mentri agama di kabinet wilopo di tolak oleh dewan 
masyumi. Penolakan ini meneguhkan nu untuk keluar dari masyumi pada muktamar nu 
1952 akhirnya kiai h wahab asbuwloh (rais am pbnu) memberikan pendapatnya untuk 
keluar dari masyumi dan muktamar mensetujui untuk keluar dari masyumi. Selang 3 bulan 
setelah muktamar, pada tanggal 1 agustus 1952 secara resmi nu keluar dari masyumi dan 
kemudian berdiri sendiri partai politik.[6]

Setelah keluarnya nu dari masyumi, masyumi mengalami penurunan yang sangat 
signipikan pada pemilihan tahun 1955 nu sendiri keluar sebagai partai terbesar ke 3 dengan 
merai hampir tujuh juta pemilu atau 18,4% dari total suara nasional. Dan partai terbesar 
lainnya adalah pni (partai nasional indonesia), masyumi dan pki ( partai komunis 
indonesia). 

masyumi adalah suatu organisasi politik yang didalamnya ada nu, muhamadiyah, 
persis, dan sebagainya. Masyumi berdiri karna kepentingan politik bukan kepentingan 
agama saat itu mereka menganggap politik saat itu penting agar bisa menselaraskan 
indonesia yang saat itu di duduki oleh jepang dan mereka organisasi –organisasi islam ikut 
andil membuat masyumi.

Golongan-golongan islam ini mencoba menumpahkan pikirannya di masyumi dan 
disinilah mereka mencoba menselaraskan bangsa tetapi lama kelamaan bayak perbadaan 
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yang mendasar karna beda indiologi atau latar belakan dan tidak lama indonesia merdeka 
pada orde baru masyumi hancur karna tidak bisa meyatukan pemikiran organisasi-
organisasi islam.
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